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La majoria de municipis han preparat 
cavalcades per donar la benvinguda als 
Reis Mags aquest dijous. Durant els 

últims dies ha sovintejat la presència 
de patges per recollir les cartes dels 
infants, que tornaran a viure la nit més 

màgica de l’any. Un any més, EL 9 TV 
emetrà l’arribada dels Reis per a aquells 
que no la puguin viure en directe.
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Esperant la nit més màgica de l’any

(Pàgines 36 a 38) Una imatge del campament reial que per tercer any s’ha instal·lat a la plaça de Dalt Vila de Manlleu

La reducció del nombre 
d’aturats a Osona s’ha 
estancat durant el 2022
L’espectacular recuperació que hi va haver després de la pandèmia s’ha frenat l’any de la guerra i la inflació

(Pàgina 27)

Teranyines de cables a les façanes
El desplegament de la fibra òptica ha omplert les 
façanes dels edificis de cables. Els ajuntaments es 
queixen que no tenen marge per actuar.

(Pàgines 2 i 3)
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Balanç de vuit anys a l’alcaldia 
EL 9 NOU reuneix els alcaldes de Vic i Manlleu, 
Anna Erra (Junts) i Àlex Garrido (ERC), a pocs 
mesos de deixar el càrrec, per fer-ne balanç.

(Pàgines 6 i 7)
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Quatre de les vuit 
víctimes mortals 
de trànsit l’any 
passat eren ciclistes 
o motoristes

(Pàgines 4 i 5)

Detingut a Osona 
un grup que havia 
estafat 145.000 
euros robant les 
dades bancàries

(Pàgina 11)

La Plana de Vic 
supera el límit de 
contaminació per 
partícules durant 
tres dies seguits

(Pàgina 18)

El trio The Sey 
Sisters anuncia una 
aturada indefinida 
després de 15 anys 
dalt dels escenaris

(Pàgina 29)

El naixement excepcional de Treasure
No va ser a temps d’arribar a l’hospital. Treasure 
va néixer al CAP Osona. Qui la va atendre, Laia 
Obradors, a la foto, no ho oblidarà mai.

(Pàgina 17)
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Pràcticament cap façana, sigui de 
poble o de ciutat, s’escapa de te-
nir cables penjats. Mentre que els 
ajuntaments es queixen del poc 

marge de maniobra que tenen, els 
arquitectes intenten trobar la mi-
llor solució per dissimular i amagar 
l’afectació estètica del cablejat.

Text

Vic/Ripoll

Laura Serrat

Al carrer de la Riera de Vic 
no hi ha façana sense fils. És 
un dels nombrosos carrers 
que s’han vist afectats per 
l’extensió de la fibra òpti-
ca i la demanda de serveis 
de banda ampla a les llars, 
que multiplica la presència 
del cablejat que penja de 
les parets. La llei estatal de 
telecomunicacions del 2014 
estableix que l’ús de la xarxa 
pública i la fibra òptica és 
un servei d’interès general, 
i permet a les operadores 
desplegar lliurement cables 
i equips de comunicacions 
electròniques a les façanes 
dels edificis.

Fabiana Palmero, regidora 
d’Urbanisme, Mobilitat i 
Habitatge de l’Ajuntament 
de Vic, assegura que els con-
sistoris no tenen potestat 
per aturar la problemàtica: 
“Sempre intentem demanar 
que passin els cables endre-
çats, però no depèn de nosal-
tres perquè és una regulació 
supramunicipal”. L’ordenació 
d’aquests elements queda a 
criteri de l’instal·lador, que 
moltes vegades no ha de 
demanar gairebé cap mena 
d’aprovació. Palmero explica 
que la primera operadora 
que es col·loca en una faça-
na ha de demanar permís al 
propietari, però que si s’ha 
donat permís a una ja poden 
passar-hi totes.

Per la seva banda, el regi-
dor de Serveis Territorials 
de l’Ajuntament de Manlleu, 
Enric Vilaregut, afirma que 
la llei de telecomunicacions 
“dona barra lliure a les com-
panyies”, i assenyala que la 
norma es va aplicar amb un 
sentit: alguns particulars 
tenien problemes per accedir 
a la fibra òptica perquè els 
veïns no volien passar cables 
per les façanes. “Com que es 
tracta d’una qüestió de servei 
públic, la llei va reaccionar i 
hi va donar accés lliure.” Ara 
per ara, l’únic requisit de les 
operadores per desplegar 

noves instal·lacions de fibra 
òptica i telefonia és presen-
tar un pla de desplegament 
que ha d’aprovar l’Ajunta-
ment, “però a partir d’aquí 
poden fer el que vulguin”. 
“Té un sentit favorable, per-
què d’aquesta manera un sol 
veí no et pot bloquejar l’ac-
cés a la línia de fibra òptica, 

que ha de ser per a tothom”, 
assegura el regidor, “però 
l’altra cara de la moneda 
són els abusos que porten a 
terme les companyies, que 
posen cables i caixes sense 
gaires miraments”. 

En aquest sentit, apunta 
que la dificultat d’aplicar 
una ordenança municipal 
que reguli les instal·lacions 

desendreçades els deixa molt 
poc marge de maniobra. “El 
que podem fer és intentar 
arribar a acords i fer de 
mediadors, però no tenim 
gaire competència i el litigi 
és entre els particulars i les 
operadores.” El regidor expli-
ca que una de les opcions 
és intentar vigilar les acu-
mulacions de fils en desús a 
les parets i ordenar que els 
retirin, però “estar al cas en 
una població sencera no és 
senzill, i moltes vegades no 
fan cas”. “El problema és que 
per resoldre una situació 
conflictiva es va crear una 
llei que genera altres situaci-
ons conflictives”, conclou.

L’Ajuntament de Ripoll 
declara que la principal 
dificultat, més enllà de les 
limitacions legislatives, 
són precisament els cables 
abandonats. Joaquim Colo-
mer, cap de l’Àrea de Serveis 
al Territori, Sostenibilitat 
i Empresa del consistori, 
assegura que a l’hora de pas-
sar cablejats nous les grans 
companyies no es preocupen 
de treure les instal·lacions 
antigues. “Si realment hi 
hagués la intenció de fer-ho, 
les empreses ja ho estarien 
fent.” Colomer puntualit-
za que la seva retirada no 
suposaria cap cost, però que 
les operadores no estan dis-
posades a fer aquesta feina. 
“Això genera un desgavell i 
una mala imatge per totes les 
poblacions”, assenyala.

El camí a seguir per elimi-
nar aquests elements que 
perjudiquen el paisatge urbà 
és molt difús. Els regidors 
afirmen que no hi ha gaires 
solucions que es puguin 
oferir des del consistori, 
més enllà dels projectes 
per endreçar els cables. En 
aquesta mateixa línia es pro-
nuncia Adrià Jaumira, regi-
dor de Serveis Territorials, 
Medi Ambient i Habitatge 
de l’Ajuntament de Torelló. 
Explica que en tots els car-
rers que s’urbanitzen des de 
zero es busca fer passar els 
fils sota terra, per canalitzar 

Els ajuntaments denuncien que no poden actuar davant  
els múltiples cables de telefonia que omplen els edificis

Teranyines  
de cables  

a les façanes

La llei permet a 
les operadores 

desplegar 
lliurement 

cablejats 

Colomer: “Tenen 
la responsabilitat 

de retirar la 
xarxa antiga, 

però no ho fan”

totes aquestes conduccions, 
però a vegades no és gens 
fàcil. “Amb els cablejats ja 
existents és més difícil soter-
rar, i és més costós treure’ls 
que el mal que pot suposar 
deixar-los penjats.” Des del 
consistori de Torelló s’in-
tenta donar solucions a les 
instal·lacions que puguin 
suposar un perill a mitjà ter-
mini, però no tenen cap orde-
nança en marxa per alleu-
gerir els fils de les façanes 
“perquè és molt complicat de 
gestionar”.

La regidora Palmero afir-
ma que treure’ls del tot és 
“tècnicament impossible”, 
perquè el soterrament és 
inviable. “A Vic hi ha edificis 

antics que no estan preparats 
per tenir una connexió de 
serveis sota terra”. En aquest 
sentit, detalla que molts edi-
ficis del centre històric de la 
capital osonenca són anteri-
ors a les telecomunicacions, 
i que, per tant, no preveuen 
aquest tipus d’entrada. Des 
de Manlleu, Vilaregut també 
afirma que aquest procés 
seria molt complicat i costós, 
perquè molts municipis de 
la comarca s’edifiquen sobre 
sòl rocós. El regidor assenya-
la que una possible solució 
seria aplicar una normativa 
més exigent amb les opera-
dores. “Hi ha poques solu-
cions, per això estem com 
estem”, acaba.

Palmero: 
“Demanem a les 
companyies que 
passin els cables 

endreçats” Una façana amb diversos cables i caixes

Vilaregut: “Per 
resoldre un 

conflicte es va fer 
una llei que en 

genera d’altres”
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Text

Una façana amb diversos cables i caixes

“L’únic que podem fer és que 
quedi el més integrat possible”
L’arquitecte Miquel Sitjà explica les poques possibilitats amb què es pot tapar el cablejat
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Miquel Sitjà, des del seu despatx, fixant-se en el cablejat de les façanes del carrer

Manlleu

C.F.

“No hi ha cap poble ni ciutat 
que s’escapi de tenir cables 
a les façanes”, subratlla 
l’arquitecte Miquel Sitjà. De 
fet, no cal moure’s massa i 
anar gaire lluny per trobar-
ne. Des del seu despatx, a 
Manlleu, es pot veure la 
façana d’una casa amb set 
caixes de diferents compa-
nyies telefòniques, a més 
del mateix cablejat de tele-
fonia i d’electricitat. “Cada 
companyia va a la seva i 
en lloc de compartir cable 
acaben instal·lant dues, tres 
o quatre caixes”, destaca.

En aquest sentit, relata que 
els arquitectes no saben mai 
quants cables els arribaran a 
passar per la façana o quan-
tes caixes els hi col·locaran. 
Què poden fer-hi, doncs? 
“Ben poca cosa”. Poden pre-
veure una franja en la qual 
hi passi aquest cablejat i que 
estigui lliure d’altres ele-
ments arquitectònics.

“A vegades hi posem ele-
ments refosos i diferencials 
perquè els cables es puguin 
amagar”, explica Sitjà. Fa 
referència a les motllures 
que sobresurten dels edifi-
cis, en les quals s’hi poden 
posar els cables per sota, o 
bé tirant una part de paret 
de la façana més enrere per 
ficar-hi el cablejat tapat. Ara 
bé, en aquest cas ha de ser 
“un element desmuntable 
perquè la companyia pugui 
accedir-hi. Sempre ha de 
ser accessible per fer-ne el 
manteniment”. L’arquitecte 
explica que “estèticament 
no és el millor del món, però 
tampoc hi ha gaires més 
solucions”. “Contra aquesta 

dictadura de les companyi-
es, l’únic que podem fer és 
que quedi el millor i el més 
integrat possible”, conclou.

Tot i que l’afectació del 
cablejat és purament estèti-
ca, l’arquitecte puntualitza 
que els cables han d’estar 
situats a una certa distàn-
cia d’altres elements de la 
façana. “No poden passar a 
un pam d’una finestra o un 
balcó i que un nen pugui 
tocar-ho”, exemplifica.

L’arquitecte manlleuenc 
explica que en un edifici de 
nova construcció hi ha més 
marge de maniobra que en 
un d’antic. Els sistemes acos-
tumen a estar enterrats i en 
els casos dels blocs de pisos 
es preveu que el cablejat 
entri tot junt i després es 
distribueixi. Tot i això, no 
assegura que estigui lliure 
de cablejat. Al cap del temps, 

per exemple, si no es pot tor-
nar a enterrar un cable hau-
rà de passar per les façanes.

D’altra banda, Sitjà tam-
bé s’ha trobat que cap dels 
veïns deixa instal·lar cables, 
caixes o cilindres de con-
nexions a les companyies. 

“És complex perquè no està 
regulat a qui li toca o a qui 
li deixa de tocar. A vegades 
és la voluntat pròpia de 
deixar-ho fer”, apunta. Tot i 
això, també remarca que és 
una qüestió de responsabi-

litat social: “Si tots els veïns 
d’una zona es neguen que 
passin els cables per la seva 
façana, allà no hi haurà ser-
veis”. En aquest sentit, apun-
ta que “és més fàcil” que un 
ajuntament pugui treballar 
conjuntament amb una 
companyia per organitzar el 
“sarau” de cablejat, que no 
que s’hi hagi de discutir una 
comunitat de veïns.

A més d’intentar tram-
pejar el cablejat, els arqui-
tectes també es troben 
amb altres problemàtiques 
com els pals de fusta en els 
solars per construir. “La 
propietat envia la documen-
tació a l’empresa perquè 
tregui el pal, el deixi provi-
sionalment penjat i després 
es pugui enganxar a la faça-
na”, relata. Però “passen els 
mesos, comencem a cons-
truir i el pal continua allà”.

“Si tots els veïns 
d’una zona es 

neguen que els 
passin cables, no 
hi haurà serveis”

Accediu al contingut prèmium
d’el9nou.cat
Si sou subscriptors d’El 9 nou registreu-vos a el9nou.cat
Si encara no en sou, feu-vos-en entrant a el9nou.cat/subscriute

el9tv.cat / el9fm.cat / 9magazin.cat
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Dia: 19 de febrer de 2022.
Hora: 7 de la tarda.
Lloc: C-62, a l’altura de la 
serradora de Prats.
Víctima: noia de 28 anys de 
Sentfores-La Guixa.
Tipus d’accident: envestida 
lateral.

OLOST1
Dia: 23 d’abril de 2022.
Hora: 2/4 de 12 del migdia.
Lloc: punt quilomètric 21 de la 
N-141c, entre Moià i Calders.
Víctima: veïna de Castellterçol 
de 29 anys i veí de Collsuspina 
de 19 anys.
Tipus d’accident: xoc frontal.

MOIÀ2

Dia: 29 de maig de 2022.
Hora: 2/4 de 4 de la matinada.
Lloc: punt quilomètric 7 de la 
BP-4654.
Víctima: veí de Sant Quirze de 
Besora de 36 anys.
Tipus d’accident: sortida de la 
carretera i xoc amb un arbre.

SORA3

Dia: 25 de juliol de 2022.
Hora: 1/4 de 10 del matí.
Lloc: punt quilomètric 44,7 de l’N-
141c, entre Malla i Collsuspina.
Víctima: veí de Taradell de 64 
anys.
Tipus d’accident: un camió 
atropella un ciclista.

MUNTANYOLA6

Dia: 12 de juliol de 2022.
Hora: 2/4 de 12 de la nit.
Lloc: nucli urbà.
Víctima: motorista de Sant 
Hipòlit de 17 anys.
Tipus d’accident: pèrdua de 
control de la moto i sortida de 
via.

SANT HIPÒLIT DE V.4

Dia: 14 de juliol de 2022.
Hora: 2/4 d’1 del migdia.
Lloc: punt quilomètric 106 de 
l’N-260.
Víctima: motorista d’Olot de 55 
anys.
Tipus d’accident: xoc entre una 
moto i un cotxe.

VALLFOGONA5

Dia: 17 de novembre de 2022.
Hora: 1/4 de 2 del migdia.
Lloc: BV-5201, la carretera que va 
a Collsesplanes.
Víctima: dona de 47 anys de 
nacionalitat americana.
Tipus d’accident: un camió 
atropella una ciclista.

SANT SADURNÍ D’O.8
Dia: 4 de novembre de 2022.
Hora: 2/4 de 7 de la tarda.
Lloc: punt quilomètric 42,5 de 
la C-17.
Víctima: conductor d’un camió 
de nacionalitat italiana.
Tipus d’accident: atropellat pel 
seu propi camió.

SEVA7

2001        2002        2003        2004        2005        2006         2007        2008        2009        2010        2011      2012         2013        2014        2015        2016        2017        2018        2019         2020        2021 2022

11

24

17

26

19

7

18

9
8 9

12

4 5 6
4

7 8

12

7
5

7 6

2

5 4

7

4

5

7

3
1

5 5

1 1 2 1 1

5

0
2 2

0 1

Osona

Ripollès

Accidents mortals a Osona i el Ripollès

Més vulnerables que mai
Quatre de les vuit víctimes mortals de trànsit del 2022 a Osona, el Ripollès i el Moianès han estat ciclistes o motoristes 

Vic/Ripoll

Guillem Freixa

800 quilos contra només 11. 
Quatre coixins de segure-
tat contra un simple casc. 
Són dues de les dades que 
compara l’última campanya 
de conscienciació sobre la 
vulnerabilitat dels ciclistes 
que emet el Servei Català 
de Trànsit. En totes elles hi 
surt perdent la bicicleta. El 
crit d’alerta, doncs, és més 
pertinent que mai a Osona i 
el Ripollès a l’hora de fer la 
radiografia de les víctimes 
mortals en accidents de 
trànsit de l’any 2022: de les 
sis registrades en territori 
osonenc, la meitat formaven 
part del que en seguretat 
viària es denomina col·lectiu 
vulnerable: dos ciclistes i un 
motorista. L’impacte sobre 
els conductors de vehicles 
de dues rodes es repeteix 
en l’única víctima que s’ha 
registrat al Ripollès, ja que 
un veí d’Olot de 55 anys que 
conduïa una moto va morir el 
14 de juliol en un xoc contra 
un cotxe. Encara no 48 hores 
abans, el 12 de juliol, un jove 
de Sant Hipòlit de Voltregà 
de només 17 anys també va 
morir després de perdre el 
control de la seva motoci-
cleta i impactar contra una 
paret.

Pel que fa als accidents 

amb bicicletes, el primer es 
va haver de lamentar a la 
carretera N-141c, entre Malla 
i Collsuspina. Eduard Donai-
re, de 64 anys i de Taradell, 
havia sortit de casa a pri-
mera hora del matí i quan 
es dirigia cap al Moianès 
va ser envestit per darrere 
per un camió. El sinistre va 
generar la petició per part de 
l’Ajuntament i del col·lectiu 
ciclista perquè s’instal·lessin 
senyals d’alerta en una via 
molt concorreguda per les 
bicicletes, però a hores d’ara 

no hi ha novetats en aquest 
sentit. A Osona es va haver 
de lamentar una segona mort 
d’una ciclista el 17 de novem-
bre: Mandy Lynn, una turista 
dels Estats Units de 47 anys 
que es trobava fent una esta-
da ciclista a Catalunya, va 
morir al ser atropellada per 
un camió a la carretera de 
Collsesplanes. 

Des de Trànsit, alerten 
que l’afició cada vegada més 
estesa pel ciclisme així com 

també per una mobilitat més 
sostenible a les ciutats fan 
que els accidents amb aquest 
tipus de vehicle implicats 
van a l’alça. La campanya que 
actualment es troba activa 
resa per una major distàn-
cia a l’hora d’avançar i pel 
respecte entre conductors i 
ciclistes.

Pel que fa al balanç gene-
ral de la sinistralitat amb 
víctimes mortals a Osona, el 
Ripollès i el Moianès mai pot 
ser positiu si la xifra no és 
zero. També és cert que com-
parar números en un tema 
tan sensible com les morts a 
les carreteres és una lectura 
freda, però sí que permet 
observar que s’ha estabilitzat 
la dada en el global, sense 
grans repunts com els que 
hi havia a principis del segle 
XXI, però tampoc assolint 
el zero. Al Ripollès, de fet, 
el 2021 no es va haver de 
lamentar cap víctima mortal 
per segona vegada en els 
últims vint anys. 

Estadísticament, sis homes 
i tres dones han mort a les 
carreteres d’Osona, el Ripo-
llès i el Moianès. A banda 
dels sinistres amb fatal des-
enllaç ocorreguts a les tres 
comarques, cal recordar que 
el 16 d’octubre un veí de l’Es-
quirol va ser atropellat a la 
C-62 –l’Eix del Lluçanès–, a 
Santa Maria de Merlès.

Un veí de 
l’Esquirol va 

morir atropellat 
a la C-62 a Santa 
Maria de Merlès 

El balanç de víctimes mortals de tràn-
sit a Osona i el Ripollès del 2022 mos-
tra que no s’aconsegueix rebaixar la 
xifra de l’any anterior. Al Moianès 

també es va haver de lamentar un 
sinistre que va provocar dues morts 
més a la carretera. L’any que deixem 
enrere ha estat marcat per un repunt 

de morts del col·lectiu vulnerable: 
dues persones van perdre la vida 
fent ciclisme i dues més, conduint 
una moto.

Dijous, 5 de gener de 20234

Dissabte i diumenge, 20.30h
Presenta: Meritxell Garriga

L’actualitat del cap de setmana,
en directe



NOTICIESNOU9EL

 LA MIRANDA, MENYS PERILLOSA

Com és habitual cada final d’any, el 
RACC publica l’informa EuroRAP, 
on es recull la perillositat de diversos 
trams de carretera de tot Catalunya 
segons el volum mitjà de vehicles que 
hi circulen i la mitjana d’accidents 
mortals i amb ferits greus dels últims 
tres anys. En l’apartat dels trams més 
perillosos de Catalunya s’hi manté la 
BV-5224 –la carretera de la Miranda 
entre Manlleu i Torelló, a la foto–, en 
el número 5 del conjunt de trams ana-
litzats en l’estudi, tot i que redueix el 

seu índex de perillositat de molt alt a 
alt. Les dades mostren que el 2021 la 
mitjana de vehicles que hi passaven era 
de 6.963 –492 menys que l’any anteri-
or–, mentre que la mitjana dels acci-
dents va passar de l’1,7 anual a l’1,3. 
La reducció de la perillositat s’explica 
perquè l’EuroRAP analitza triennis 
–en aquest cas del 2019 al 2021–, i a la 
Miranda durant el 2019 i el 2020 s’hi va 
fer una gran inversió per millorar-ne 
la seguretat. Això ha de provocar que 
si no hi ha nous accidents amb morts o 
ferits greus –com els que s’havien pro-

duït abans del 2019–, la perillositat del 
tram vagi a la baixa i perdi presència 
en l’EuroRAP. La carretera amb un risc 
més elevat de patir un accident de tràn-
sit greu o mortal és la de l’Arrabassada, 
la BP-1417, per l’elevada accidentabi-
litat de motos. Els 10 trams amb més 
risc d’accident són vies convencionals 
de calçada única. Per contra, entre els 
trams amb una perillositat més baixa, 
l’informe del RACC destaca la C-153, la 
carretera que enllaça Vic i Roda. Amb 
una mitjana de 13.000 vehicles diaris, 
no registra accidents greus.
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Un 10% menys 
de víctimes a tot 
Catalunya

Vic

EL 9 NOU

L’any 2022 van perdre la vida 
un total de 157 persones 
en accidents mortals a la 
xarxa viària interurbana de 
Catalunya. Això representa 
un 10,3% menys de víctimes 
respecte al 2019, any que 
s’agafa de referència ja que 
el 2020 es va reduir la mobili-
tat com a conseqüència de les 
restriccions per la pandèmia.  
El 76% de les víctimes mor-
tals registrades són homes 
(119): 102 eren conductors; 
3, passatgers, i 14, vianants. 
Pel que fa a les dones (38 víc-
times mortals), 18 eren con-
ductores; 15, passatgeres, i 4, 
vianants. Per franja d’edat, 
destaca que la franja que 
registra el nombre més ele-
vat de persones mortes a cau-
sa d’accidents de trànsit és la 
de 55 a 64 anys, seguida dels 
que tenen entre 35 i 44 anys. 
Pel que fa als col·lectius vul-
nerables, 42 dels morts eren 
motoristes; 8, ciclistes, i 18, 
vianants.

RED OFISAT NORD
El vostre Servei Tècnic Oficial
Osona, Ripollès i Garrotxa

93 886 00 40
Carretera de Roda, 6, Vic

www.mantenimiento.saunierduval.es

Sempre al teu costat

Cuberta Serveis Funeraris,
al seu costat.

VIC

MANLLEU

CENTELLES

RODA DE TER
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Anna Erra i Àlex Garrido, al capdamunt del campanar de Granollers de la Plana, reunits per EL 9 NOU, fan balanç a la seva etapa a l’alcaldia, que finalitzarà aquest any

Es tanca una 
etapa i se n’obre 

una altra
Anna Erra i Àlex Garrido deixaran de ser alcaldes de Vic i Manlleu, 
respectivament, després de vuit anys. EL 9 NOU i EL 9 TV els ha 

reunit per fer balanç i parlar de projectes de futur

Gurb

Clàudia Dinarès

En un terreny neutral, a 
l’església de Gurb, des d’on 
es poden divisar els seus 
respectius campanars. Anna 
Erra i Àlex Garrido són alcal-
des dels dos municipis més 
grans d’Osona i han anunciat 
que no repetiran després 
d’haver estat vuit anys al 
capdavant del seu consis-
tori. Tot i ser de dos partits 
diferents, Junts i ERC, han 
mostrat durant aquests dos 
mandats una sintonia especi-
al. Els uneix la passió pel bàs-
quet, per la docència i alguna 
cosa més, perquè en aquests 
anys s’han vist projectes 
comuns entre els dos muni-
cipis que fa uns anys haurien 
estat impensables. EL 9 NOU 
i EL 9 TV els va reunir per 
fer balanç de la feina feta i la 
que falta per fer quan queda 
menys de mig any per a les 
eleccions on s’escolliran els 
seus substituts. 

Quedem a les 2 a mig camí. 
I els animarem a pujar fins 
al capdamunt del campanar 
de Granollers de la Plana. El 
dia és rúfol però no suficient 
com per amagar les dues 
ciutats que separa la recta de 
Manlleu. El primer d’arribar 
és Garrido. Baixa del cotxe 
i rep una trucada. És Anna 
Erra. “És el primer trencant 
o el segon, Àlex?”, pregunta 
l’alcaldessa de Vic. “El segon 
i cap amunt, ja ens veuràs.” 
Només de saludar-se ja es 
percep el tarannà que durant 
aquests anys ha marcat la 
relació entre els dos alcal-
des. Avancem fins al peu del 
campanar i posem a prova la 
forma física de dos alcaldes 
que durant vuit anys han 
presumit de ser bons juga-
dors de bàsquet. “Ara caldrà 
pujar l’escala del campanar; 

després, una escala de gat”, 
els etziba la periodista que 
escriu aquest text. Un tram 
curt però intens que dona 
accés al capdamunt de la tor-
re on ens predisposem a fer 
una entrevista més personal 
que política. Hi arriben sense 
problemes. Prova més que 
superada.

Regidora a l’Ajuntament 
de Vic des de l’any 2007, Erra 
explica que va decidir no 
tornar a presentar-se com a 

cap de llista perquè “sempre 
he pensat que la política ha 
de ser d’etapes”. Després 
de vuit anys com a regidora 
d’Educació, Cultura, Comerç 
i Turisme va assegurar que 
si aconseguia ser alcaldessa 
i, fins i tot, repetir, “els vuit 
anys eren el màxim”. Ha 
volgut definir la seva trajec-
tòria política com un partit 
de bàsquet: “Ha tingut dues 
parts. Ara és hora de renovar 
i canviar”. 

Garrido va entrar a l’Ajun-
tament de Manlleu com a 
regidor l’any 2011. Va estar 
en àrees semblants a les 
d’Erra (Educació, Joventut, 
Cultura i Mitjans de Comu-

nicació). També es va posar 
un límit temporal: “En el 
moment en què em vaig pre-
sentar per primera vegada el 
2015 vaig comunicar al meu 
equip que acceptava el repte, 
però que el màxim eren els 
dos mandats”. L’alcalde asse-
nyala que els últims anys han 
estat tensos i atípics, i que 
té ganes d’emprendre nous 
camins i “deixar de banda 
una etapa de la meva vida 
que ha estat molt important i 
molt feliç, però que ara ja ha 
arribat a la seva fi”.

La primera pregunta de 
l’entrevista és clara i concisa. 
“Què faran l’endemà de dei-
xar l’alcaldia?” La resposta, 
també ho és: tots dos tenen 
clar que, si poden, marxaran 
a la platja. Si pot ser, a la Cos-
ta Brava. I si hi ha una pista 
de bàsquet a prop, millor 
que millor. Riuen. Abans, 
però, hauran d’afrontar una 
última campanya electoral. 
L’alcalde de Manlleu s’ima-
gina aquests dies “amb una 
tranquil·litat que no he vis-
cut en els dos darrers comi-
cis”. Assegura que hi prendrà 
part, perquè continua for-
mant part d’un equip i els vol 
donar suport, però considera 
que “el fet de no estar al cap-
davant ni ser la imatge cen-
tral de la campanya fa que la 
percepció i la vivència acabi 
sent molt diferent del que 
ha estat a les dues darreres 
eleccions”. Erra comenta que 
evitar viure una campanya i 
un dia d’eleccions és un dels 
primers pensaments que 
arriben quan et planteges 
deixar el càrrec. “El primer 
que notarem és aquest allibe-
rament de pes, perquè quan 
et presentes a unes eleccions 
et sotmets a un examen a 
escala personal i laboral, i 
aquesta motxilla comporta 
molta tensió”. L’alcaldessa 

afirma que viurà el dia amb 
il·lusió, però que s’ho mirarà 
“com una pel·lícula”. “Espe-
ro poder gaudir, perquè les 
altres vegades he gaudit del 
final, però he passat la cam-
panya i el dia de les eleccions 
patint i no pas gaudint.” 

A l’hora de fer balanç 
d’aquests anys al capdavant 
dels seus respectius con-
sistoris, Erra afirma que la 
millor lliçó com a alcaldessa 
ha estat la superació de rep-
tes. Per una banda, el repte 
personal que suposa ocupar 
un càrrec com aquest, “tot i 
la basarda que fa posar-t’hi”, 
i, per l’altra, el d’ajudar la 
ciutat a millorar i progressar 
durant els seus mandats. La 
pitjor part són els enrenous 
i les picabaralles: “Amb la 
política no tot s’hi val, hi ha 
tractes i maneres. A vegades 
la gent gosa més perquè ets 
una figura política”. L’alcalde 
de Manlleu, en canvi, apunta 
que el millor de l’etapa d’una 
persona al capdavant d’una 
ciutat és el contacte amb la 
gent. “El fet de poder ajudar 
les persones a resoldre algun 
problema o fins i tot a ser 
una mica més felices.” Això 

és, per ell, el més important, 
a més dels projectes que aca-
bis culminant. D’altra banda, 
explica que el pitjor de l’al-
caldia és “no poder aconse-
guir coses que no estan al 
teu abast i que la gent imputi 
la responsabilitat a la teva 
persona o a l’Ajuntament”. 
Detalla que, a vegades, el fet 
de ser l’administració més 
propera a la ciutadania fa 
“que la gent focalitzi certes 
qüestions en el consistori 
i en la figura de l’alcalde, 
encara que no estiguin al 
nostre abast”.

Tots dos expliquen que han 
hagut de fer sacrificis pel 
càrrec. “Quan et planteges 
fer el pas cap a l’alcaldia ja 
saps que hi haurà un cost 
personal”, explica Erra. És 
un títol que requereix una 
dedicació de “les 24 hores del 
dia, els set dies de la setma-
na i tot l’any”. “Mai deixes 
de ser alcaldessa”, conclou. 
Sosté que un cop deixi el 
càrrec dedicarà hores a les 
coses que ha deixat de fer i 
a la família. Garrido coinci-
deix amb ella i assegura que 
el cost més gran ha estat no 
haver pogut fer aquelles acti-

Erra: “Quan fas 
el pas per ser 

alcalde, ja saps 
que hi haurà un 
cost personal” 

Garrido: “El 
millor d’estar al 
capdavant és el 

contacte que tens 
amb la gent” 
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Anna Erra i Àlex Garrido, al capdamunt del campanar de Granollers de la Plana, reunits per EL 9 NOU, fan balanç a la seva etapa a l’alcaldia, que finalitzarà aquest any

vitats que més li agradaven, 
“almenys no amb la inten-
sitat o la freqüència que ho 
acostumava a fer”. No poder 
dedicar temps a les coses que 
més l’omplen és el que li ha 
provocat més desgast. 

Avança l’entrevista i Gar-
rido i Erra tornen a coincidir 
a l’hora de parlar de la soli-
tud que sovint acompanya 
el càrrec d’alcalde. Un punt 
de solitud que arriba sen-
se anestèsia, tot i comptar 
amb un equip de govern. 
Garrido considera que és un 
fet que els passa a tots els 
càrrecs públics que estan en 
una posició de lideratge: “A 
vegades et pertoca prendre 
alguna decisió i es fa difícil 
compartir-la”. Erra hi està 
d’acord: “Aquest càrrec mol-
tes vegades implica tenir 
l’última paraula, i això porta 
aquest sentiment de solitud”. 
L’alcaldessa apunta que per 
afrontar aquesta sensació és 
important “tenir bons com-
panys d’equip amb criteri, 
escoltar la ciutadania i agafar 
experiència i maduresa”.

En un any que comença i 
que ambdós saben que serà 
de comiats, la pregunta és 
pràcticament obligada: com 
reprendran la seva carrera 
laboral després de deixar l’al-
caldia? L’alcalde de Manlleu 

explica que podria tornar al 
Departament d’Educació, 
“ara per ara és l’opció fàcil 
i la més realista”, tot i que 

també té altres projectes en 
marxa. Erra assegura estar 
molt feliç i haver gaudit de la 
seva trajectòria laboral: “Han 
estat més de 20 anys treba-
llant en el món de l’educació 
i 16 anys en la política muni-
cipal”. Afirma que el seu 
futur pròxim se centrarà a 
tancar la seva etapa política. 
“Encara seré diputada del 
Parlament de Catalunya, i 
un cop s’acabi aquesta època 
política, que no se sap mai 

quant durarà, sempre puc 
tornar a la meva altra vida, 
que és el món de l’educació.”

Acaba l’entrevista i la 
sintonia de quan tot just se 
saludaven es manté intacta 
entre els dos alcaldes. Erra 
assegura haver descobert no 
només un alcalde sinó una 
persona amb la qual s’ha 
entès molt bé. Garrido con-
sidera que l’entesa –també a 
títol personal– “ha facilitat 
molt les coses”. I va una mica 
més enllà. A banda d’haver 
trobat una persona de confi-
ança, assegura que en Anna 
Erra també hi ha trobat una 
amiga. 

Erra i Garrido han volgut 
donar un consell a les per-
sones que els succeiran en 
el càrrec. “A qui vingui des-
prés li diria que sigui molt 
generós. Que escolti la gent, 
que els atengui i que com a 
capital escolti també a tots 
els pobles de la comarca”, diu 
l’alcaldessa. Garrido, en can-
vi, fa dues peticions al seu 
successor: “La primera és que 
sigui feliç fent la feina que 
fa, perquè així la farà millor. 
La segona és que estimi Man-
lleu, perquè és molt impor-
tant estimar-te el lloc d’on 
ets alcalde o alcaldessa. Quan 
fas una cosa que t’estimes, 
sempre surt millor”, acaba.

Erra: “El càrrec 
requereix una 

dedicació  
de 24 hores  

365 dies a l’any” 

Garrido: “El pitjor 
és quan no pots 

aconseguir coses 
que no estan al 

teu abast” 

us desitgem 
bon any 2023!

residència dels munts
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ara és el moment!
No esperis més i truca
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Toni Riera, aquest dijous, a Campdevànol

“No s’ha fet prou per evitar que 
l’Hospital continuï perdent serveis”
Entrevista a Toni Riera, cap de l’oposició de Campdevànol per Esquerra Republicana

Campdevànol

Jordi Remolins

Toni Riera, d’ERC, és a 
hores d’ara l’únic candidat 
confirmat per a l’alcaldia de 
Campdevànol. La seva experi-
ència es remunta a dos man-
dats, en els quals va passar 
de ser l’únic regidor d’ERC 
a multiplicar per quatre la 
representació del partit, con-
vertint-se en cap de l’oposi-
ció. El seu objectiu és assaltar 
una alcaldia que per ara recau 
en una Dolors Costa desen-
ganyada amb el partit sota 
el qual es va presentar, i que 
encara no ha decidit si optarà 
a revalidar el càrrec.

Ara mateix vostè és l’únic 
candidat a l’alcaldia de 
Campdevànol. En tot cas 
sembla que serà un municipi 
amb més partits que s’acaba-
ran presentant que no pas en 
altres de població similar de 
la comarca.

En principi soc l’únic que 
s’ha postulat com a cap de 
llista i candidat a l’alcaldia. 
Els rumors indiquen que n’hi 
haurà més, però per ara no 
s’han confirmat.

Creu que és millor que hi 
hagi diverses opcions, o pre-
feriria el bipartidisme que 
en les últimes municipals hi 
va haver a pobles com Cam-
prodon o Sant Joan?

Cada dia és més complicat 
trobar gent que es vulgui 
implicar en estar en un ajun-
tament i treballar pel seu 
municipi. En aquesta ocasió 
sembla que hi ha moltes 
persones que tenen ganes de 
participar en un canvi en les 
polítiques municipals que 
hi ha hagut en els darrers 
temps a Campdevànol. Això 
és positiu, perquè vol dir que 
molta gent veu el mateix que 
tu, i és que cal un gir d’una 
vegada per totes en la direc-
ció del poble. Però per l’altra 
sobta que n’hi hagi tanta de 
convençuda i no només això 
sinó també disposada a parti-
cipar-hi.

La seva oposició ha estat 
constructiva. Ho ha fet per-
què Dolors Costa ha estat 
empàtica amb la resta de 
grups o bé perquè vostè creu 
més a sumar que en la con-
frontació?

Porto dos mandats en 
aquest ajuntament i he fet 
oposició amb dos tipus de 
governs diferents l’un de l’al-
tre. El primer amb Joan Man-
so com a alcalde va ser difícil 
perquè jo no havia estat mai 
en un consistori ni coneixia a 
fons el funcionament real de 

tots els engranatges. Segura-
ment en aquell moment vaig 
ser-hi més crític. En l’actual 
he aportat molt més perquè 
hem tingut la voluntat de 
treballar pel poble. En alguns 
punts hem fiscalitzat més, i 
hem estat durs quan ha cal-
gut ser-ho. Però alhora hem 
acabat canviant de dinàmica 
perquè crèiem que l’equip 
de govern ens obriria la mà i 
secundaria les idees que apor-
téssim. Ho han fet en pocs 
aspectes, però nosaltres hem 
intentat ser propositius pel 
bé del municipi.

Li semblaria positiu que 
Dolors Costa fos una de les 
seves antagonistes en les 
properes municipals?

Sí. Ho trobaria bé. De fet, 
és un altre dels rumors que 
se sent i no m’importaria, 
perquè ja ens coneixem, i fins 
i tot hem arribat a diverses 
enteses. L’hem fiscalitzat i 
hem estat crítics en alguns 
punts, però no em faria res 
que es tornés a presentar.

Creu que l’enfrontament 
de Dolors Costa i Joan Man-
so, i l’anunci de l’alcaldessa 
que en cas d’anar a les elec-
cions ho farà en una llista 
independent els beneficia?

Ni ens perjudica ni ens afa-
voreix. Tenim equip i tenim 
projecte. I molt clar on ens 
cal arribar, amb la fotografia 
del Campdevànol que volem i 
gent molt preparada per tirar-
ho endavant que participarà 
en la nostra llista.

En l’hipotètic cas de tenir 
opció de conformar una 
majoria amb un altre grup, 
el seu objectiu seria apartar 
Costa de l’alcaldia?

Em torno a presentar per 
segona vegada, per aconse-

guir l’alcaldia i tirar endavant 
el projecte amb el nostre 
equip.

Amb la pandèmia s’ha 
complicat l’escenari per tot-
hom, també per la política 
local. S’ha estat prou al cos-
tat dels veïns?

No del tot. Vam presentar 
projectes per donar ajudes i 
estar al costat dels més neces-
sitats. Però des de l’equip 
de govern es va camuflar un 

augment en el cost de les 
escombraries per poder donar 
suport a aquestes persones 
amb menys recursos. Sí que 
és cert que la covid va ser un 
cop dur per tothom, tant pel 
que fa a la faceta humanità-
ria com a la gestió d’aquest 
mandat.

No han estat anys prou 
bons per reactivar el comerç. 
Considera que els propers 
serviran per revertir aquesta 
situació i que Campdevànol 
es tregui més de sobre l’es-
tigma de poble dormitori?

És cert que ens titllen de 
poble dormitori, i també que 
la reactivació del comerç 
és complexa i difícil. Però 
sempre hem pensat que un 
bon pla estratègic i turístic 
podria reactivar gran pas 
del comerç. L’ajuda d’aquest 
comerç ha de ser el nostre pal 
de paller, i una fita essencial 
per donar vida al poble. A tra-
vés d’aquest pla estratègic no 
només es revertiria la situació 

comercial de Campdevànol, 
sinó que també es donaria 
més vida al poble i als seus 
establiments.

L’Ajuntament hauria d’in-
volucrar-se més en els afers 
interns de Comforsa?

Després dels dos últims 
canvis al capdavant de la 
direcció de Comforsa, tenim 
una nova era que es planteja 
molt bé. Sembla que tot ple-
gat s’ha fet millor, i que s’està 
tirant endavant un projecte 
liderat per Josep Puig, que 
sembla que funciona. A partir 
d’aquí l’Ajuntament ha de 
fer tot el possible per ajudar 
l’empresa local i comarcal, 
donar-los la mà i ajudar a 
mantenir els llocs de treball. 
Comforsa és una gran empre-
sa a la qual cal fer costat per-
què hi hagi el màxim de gent 
possible treballant-hi. Tot el 
que és feina és riquesa, i per-
met fomentar el turisme i el 
comerç del municipi.

L’Hospital Comarcal cada 
cop ha perdut més pes en 
favor d’Olot. Creu que s’hi 
ha estat prou a sobre?

Aquest és un tema molt 
delicat. De fet, hem reivindi-
cat moltes vegades que s’hi 
estaven perdent serveis, i ens 
ho han desmentit i fins i tot 
titllat de demagogs. Es tracta 
d’un Hospital que malgrat 
el seu caràcter comarcal, els 
campdevanolencs ens l’es-
timem i ens el sentim molt 
nostre. És una institució pel 
municipi, i tot el que sigui 
perdre serveis és una espina 
que queda clavada per cada 
habitant del poble. Crec que 
no s’hi ha treballat tot el que 
caldria. S’hi han perdut ser-
veis i se n’hi continuen per-
dent. Per tant, és una de les 

tasques on ens tocarà incidir 
políticament per arranjar un 
problema que caldria que no 
s’anés fent cada vegada més 
gran.

La gestió del Torrent de 
la Cabana servirà per recu-
perar aquell espai tal com 
el recorden encara molts 
campdevanolencs?

L’espai del Torrent de la 
Cabana és un punt complicat, 
que en l’anterior mandat ja 
portàvem en el programa 
electoral. Es tracta d’un espai 
que hem de recuperar. Que 
sigui de nou tal com era, crec 
que serà totalment impossi-
ble. Quinze o vint anys enre-
re era un espai natural del 
municipi pràcticament desco-
negut a fora de Campdevànol. 
Però si el sabem gestionar 
bé i recuperem part del que 
havia estat, pot ser no només 
una millora econòmica pel 
municipi sinó també una 
visió de civilització i natura 
per tothom que el vingui a 
visitar. Aquesta és una de les 
campanyes que ens faltaria 
fer: ensenyar-lo als visitants 
com un espai preciós, que cal 
cuidar i amanyagar. Un cop 
aconseguit aquest context, 
ens pot aportar una mena 
de turisme al qual li podem 
donar a conèixer que no 
és l’únic espai visitable de 
Campdevànol, sinó que en 
tenim molts d’altres, amb un 
gran patrimoni que és molt 
recomanable de descobrir.

L’emissora de ràdio ha 
tornat a mans públiques des-
prés d’anys amb una fórmu-
la ambigua. N’està content?

Realment no. No n’estic 
content perquè no està fent 
la tasca que li pertoca. Una 
ràdio municipal ha de funcio-
nar com a tal. El projecte que 
hi havia ha quedat pràctica-
ment obsolet. No s’està com-
plint amb els requisits ni el 
format que ens van plantejar 
quan es va culminar el canvi. 
I em sobta perquè la gent 
que ho dirigeix estan sobra-
dament capacitats com per 
tirar-ho endavant. No entenc 
quin error es pot haver comès 
perquè no estigui funcionant 
una ràdio municipal com la 
que tenim.

A Ripoll preocupa l’apari-
ció d’un partit que posa el 
focus en la immigració. A 
Campdevànol hi tenen cabu-
da, aquests discursos?

No, mai. Aquí mai. Per sort 
som prou realistes i humani-
taris, i aquí hi té cabuda tot-
hom, excepte aquesta mena 
de propostes.

Li ha agradat l’evolució 
dels últims anys d’ERC en la 
política catalana?

Sí, evidentment que sí. 
Estem governant, i ho fem 
molt bé. S’està portant una 
bona línia en la qual crec 
que se’ns acabarà donant la 
raó en el camí emprès, i ens 
avalarà en tant que partit pre-
parat per liderar el govern de 
Catalunya. 

“Els canvis en 
la direcció de 
Comforsa han 
funcionat bé”
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Les patronals i els sindicats CCOO, UGT i SATSE van firmar el 23 de desembre l’acord històric 
que beneficiarà uns 70.000 treballadors

Dijous 5 de gener de 2023 xx

El Govern de la Generalitat de 
Catalunya, a través del Departa-
ment de Salut, injectarà 460 milions 
d’euros per fer possible l’acord his-
tòric per millorar les condicions dels 
treballadors adscrits al III conveni 
laboral del Sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya 
(SISCAT). 
Les associacions empresarials Unió 
Catalana d’Hospitals (La Unió), 
el Consorci Associació Patronal 
Sanitària i Social (CAPSS), l’As-
sociació Catalana d’Entitats de 
Salut (ACES), 13 dels 15 delegats 
sindicals de Comissions Obreres
(CCOO), Unió General de Treballa-
dors (UGT) i el Sindicat d’Inferme-
ria (SATSE) van signar, el passat 23 
de desembre, un preacord històric 
pels pròxims dos anys per restituir i 
millorar les condicions laborals dels 
70.000 professionals que s’adscri-
uen al conveni SISCAT.
El conseller de Salut, Manel Balcells 
i Díaz, va afirmar que “es tracta 
d’un acord històric” i va remarcar 
“que va en la línia d’harmonitzar 
els convenis col·lectius a la sani-
tat pública de Catalunya”. Entre 
altres mesures, aquest acord preveu 
un augment retributiu de fins al 3,5% 

com el dels treballadors públics per 
a l’any 2023, revertir les retallades 
del 2010 i incrementar les retribu-
cions per compliment d’objectius 
(DPO) i per les guàrdies. 
Una de les principals mesures és que 
l’increment retributiu dels treballa-
dors públics de l’ICS s’aplicarà a 

la resta dels treballadors del SIS-
CAT. És un augment del 2,5% que 
pot arribar a ser del 3,5% el 2023. 
“Els treballadors del sistema 
públic han de tenir la mateixa con-
sideració, treballin on treballin”, va 
assenyalar Balcells.
El preacord també preveu la reversió 
de les retallades del 5% del 2010 
–una mesura que afecta 18 empre-
ses públiques i consorcis (EPiC)–, 
així com també la millora de la retri-
bució de la direcció per objec-
tius (DPO). En aquest sentit, les 

DPO dels metges i metgesses del 
SISCAT s’equiparen a les dels met-
ges i metgesses de l’Institut Català 
de la Salut (ICS) amb un increment 
anual de 2.400 euros. A més, amb el 
nou conveni, la millora de les DPO 
es desvincula de l’equilibri econòmic 
de l’entitat i queda lligat a l’asso-

liment dels objectius acordats amb 
cada professional.
El preacord també inclou una millora
de les DPO d’un 25% per al 2023 
en les categories professionals 
dels grups 3, 6 i 7 que corresponen 
a administratius, zeladors i tècnics 
en cures auxiliars d’infermeria (TCAI), 
entre d’altres. A més, s’incorpora la 
carrera professional del quart nivell.
Un altre punt important és que s’in-
crementa el plus de festius i de 
cap de setmana entre un 5% i un 
25% segons els dies. I pel que fa a 

les guàrdies, el preu actual de l’hora 
de guàrdia s’incrementa un 25% de 
mitjana per conveni a tot el sistema.

“És de justícia històrica”

L’acord també determina que els 
infermers i infermeres passaran de 
la categoria professional 2 a la 4, de 
manera que seran considerats de 
grau superior. Aquest canvi, que és 
estructural i queda incorporat al sou 
base, suposa un increment total 
de 2.400 euros: 1.200 euros més 
per persona l’any 2023 i 1.200 euros 
més l’any 2024. El conseller Balcells 
va subratllar que “som el primer 
territori de tot l’Estat a fer això, és 
de justícia històrica”.
A més, l’acord també inclou una 
millora dels complements de pro-
ductivitat dels infermers i inferme-
res. Aquests professionals poden 
treballar voluntàriament fins a 100 
hores addicionals amb possibilitat 
d’incrementar-ne 50. En el primer 
tram, que és fins a les 75 hores, el 
complement és del 30% i, en el 
segon tram, des de les 76 hores fins 
a les 150 hores, el complement és 
del 50%.

Salut injecta 460 M€ per millorar les condicions laborals 
dels treballadors adscrits al nou conveni del SISCAT

El conseller de Salut va presidir la reunió amb les patronals i els representants de CCOO, la UGT i el sindicat SATSE
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Acord del nou conveni laboral

L’acord inclou un increment salarial de fins al 3,5% 
el 2023, revertir les retallades del 5% del sou del 

2010, un augment d’un 25% de mitjana del preu de 
les guàrdies i una millora de les DPO, entre d’altres

460 MEUR injectats pel Departament de Salut
Se’n beneficiaran uns 70.000 treballadors

ES MilloREn lES conDicionS laboRalS
•  increment salarial del 2,5% que pot arribar a ser del 3,5% el 2023.
• També el sou base dels infermers i infermeres s’incrementa un total de 

2.400 : 1.200  més per persona l’any 2023 i 1.200  més el 2024.
•  a més es reverteixen les retallades del 5% del sou del 2010.
• El preu de l’hora de guàrdia dels metges i metgesses i d’altres faculta-

tius s’incrementa un 25% de mitjana. 
• El plus dels dies festius i de cap de setmana creix entre un 5% i un 

25% segons els dies.

ES MilloRa la RETRibUció DE la DiREcció pER objEcTiUS (Dpo)
•  la retribució per Dpo es desvincula de l’equilibri econòmic de l’entitat i 

queda lligat a l’assoliment dels objectius dels professionals.
•  les Dpo dels metges i metgesses del SiScaT s’equiparen a les dels 

metges i metgesses de l’icS amb un increment anual de 2.400 .
• En les categories dels grups professionals 3, 6 i 7 es milloren les Dpo

un 25% el 2023.
Manel Balcells i Díaz, durant l’atenció als mitjans de comunicació a la seu del Departament
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Amb un arsenal a casa
El detingut a Ripoll per fer tutorials a internet sobre com fabricar armes feia quatre anys que 

hi vivia. Havia muntat un taller clandestí i se’l relaciona amb grups d’ideologia extremista

Ripoll

Jordi Remolins

Pràcticament tots els mit-
jans de la premsa catalana i 
també de l’espanyola s’han 
fet ressò de la informació 
que la Guàrdia Civil ha 
donat del veí de Ripoll que 
va ser detingut després de 
seguir-li la pista des del mes 
d’octubre. L’home els havia 
posat sobre la pista gràcies 
a la seva presència a webs 
d’internet des d’on explicava 
diferents formes de fabricar 
armes casolanes, o bé fer més 
perilloses les ja existents. Tot 
plegat, com informava EL 9 
NOU a l’edició de dilluns, 
ho difonia des d’un pis de la 
carretera d’Olot, que va ser 
escorcollat fa quinze dies per 
un operatiu especial Na-
palm del mateix cos policial, 
després de constatar el gran 
nombre de visualitzacions i 
descàrregues que aconsegui-
en els seus continguts a la 
xarxa.

La identitat de l’home s’ha 
preservat en secret per la 
mateixa Guàrdia Civil. L’al-
calde de Ripoll, Jordi Munell, 
confirma que “fa uns quatre 
anys que vivia al poble”, però 
admet que no en sap res més, 
més enllà de rumors que 
pugui haver escoltat pel car-
rer. Veïns del barri tampoc 
poden donar-ne detalls més 
enllà dels paquets que rebia 
al pis, perquè l’activitat la 
realitzava de portes endins. 
A casa hi tenia muntat un 
taller clandestí per modificar 
i fabricar armes, impressores 

3D, una ballesta, rossinyols, 
grillons, dispositius electrò-
nics i documentació falsa, 
entre altre material intervin-
gut i del qual s’han mostrat 
imatges. L’han vinculat amb 
grups d’ideologia antisemita 

i extremista, pel contingut 
dels seus missatges. En tot 
cas la seva estada a Ripoll 
des de 2018 no havia gene-
rat maldecaps, i el mateix 
Munell assenyala que no 
havia tingut enfrontaments 

amb Mossos o Policia Local 
ni mai se l’havia detingut.

La presència a Ripoll 
d’aquesta persona ha causat 
sorpresa entre els vilatans. 
Ara mateix accedir als webs 
o xarxes socials que tingués 
actives és pràcticament 
impossible. Els individus o 
grups d’ideologia neonazi 
no han estat un problema 
sistèmic a Ripoll, si bé han 
existit, i algun fins i tot va 

esdevenir notícia. Va ser el 
cas de Gerard Pasamontes, el 
noi de 19 anys que presump-
tament va assassinar la seva 
mare durant el pont de Tots 
Sants de 2021, i que posteri-
orment va estar un dia i mig 
fugitiu de la policia per la 
zona boscosa entre el barri 
dels Bruchs i el municipi de 
les Llosses, on el van acabar 
detenint. Periòdicament, 
també apareixen creus gam-
mades i pintades ultradre-
tanes a parets d’edificis, tal 
com s’ha denunciat en diver-
sos plens de Ripoll, però mai 
en les últimes dècades hi ha 
hagut un moviment organit-
zat d’aquest tipus, més enllà 
del que podia representar 
alguna petita colla d’amics 
fàcilment identificables per 
la seva estètica en vestir.

Era poc conegut 
entre els veïns i 

no havia generat 
cap problema

A dalt, material confiscat. A baix, dues agents durant la investigació del cas

L’operació ha de suposar un estalvi de 781,5 milions fins al 2040

La Generalitat recupera  
la gestió de l’Eix Transversal
Vic

EL 9 NOU

El Departament de Terri-
tori va recuperar aquest 
diumenge passat la gestió 
de l’Eix Transversal després 
que el maig passat el govern 
avancés l’extinció de la con-
cessió a Cedinsa. L’aleshores 
conseller d’Economia, Jaume 
Giró (Junts), va explicar 
que aprofitaria una de les 
finestres d’oportunitat per 
liquidar la concessió. Això 
ha suposat que el govern 
desemborsi 479 milions a 
l’empresa. Aquesta operació 
s’ha finançat amb romanents 
de tresoreria. Segons l’actual 

consellera, Natàlia Guix, es 
tracta de l’operació d’estalvi 
“amb més impacte” de l’últi-
ma dècada. El govern ho xifra 
en 781,5 milions fins al 2040.

La C-25 té una longitud de 
153 quilòmetres i uneix fins 
a 35 municipis de Girona i 
Lleida, a través de les comar-
ques centrals, com Osona. 
L’Eix registra un trànsit diari 
d’uns 16.000 vehicles diaris 
de mitjana, dels quals un 
23% són pesants. 

El govern ha previst una 
partida de 62 milions d’eu-
ros en quatre anys per a la 
gestió i manteniment de la 
via. Segons el Departament, 
el manteniment suposa una 

certa complexitat perquè si 
se sumen els ramals de con-
nexió, els enllaços i el tram 
de la C-25z abasta prop de 

430 quilòmetres. A més, al 
llarg del traçat hi ha nombro-
sos viaductes i túnels, que es 
telecomanden des del centre 
de control ubicat a Gurb.

A partir d’ara, Territori es 
farà càrrec d’assegurar les 
condicions d’ús i seguretat de 
la via, l’explotació i manteni-
ment dels túnels i les carrete-
res, els drenatges i els talus-
sos, entre altres funcions. 
També gestionarà els treballs 
de vigilància, farà seguiment 
de la infraestructura i aten-
drà incidències com acci-
dents o actuar en casos de 
presència de neu i gel.

La Generalitat va posar 
en servei el traçat de l’Eix 
Transversal el 1997 i deu 
anys més tard va formalitzar 
el contracte amb la concessi-
onària, que incloïa el desdo-
blament de la via –treballs 
que van finalitzar el 2013– i 
la seva explotació fins al 2040 
amb tres períodes per recu-
perar la gestió. 

Tot i que Cedinsa va recór-
rer la decisió al TSJC, no va 
aplicar mesures cautelars 
per aturar la reversió de la 
concessió.

La Cambra 
demana programar 
la segona fase del 
Pla de Rodalies 

Vic La Cambra de Barcelona 
insta l’Estat i la Generalitat 
a concretar i programar la 
segona fase del Pla de Roda-
lies. La corporació demana 
reactivar el procés de concer-
tació per a la programació i 
provisió pressupostària de les 
actuacions previstes a mitjà 
termini, del 2026 al 2030. En 
aquest sentit, recorda que el 
document ha d’estar redac-
tat el 2025 i es requereixen 
uns treballs previs. Des de la 
Cambra d’Osona subratllen 
que l’actualització del pla ha 
de permetre incorporar noves 
iniciatives, com la proposta 
ferroviària per al desenvo-
lupament de l’R3, que es va 
presentar el novembre passat. 
Pel que fa a la primera part 
del pla, la Cambra corrobora 
que les actuacions previstes 
es troben en marxa i pressu-
postades. “Ara cal assegurar-
ne la segona part”, subratllen. 

El PSC d’Osona 
proposa millores a 
l’R3, un parc solar i 
més suport als CAP 

Vic ERC i PSC estan en ple-
na negociació dels pressu-
postos de la Generalitat de 
Catalunya. Els socialistes han 
presentat un document de 26 
pàgines al govern republicà 
on proposen la congelació 
dels impostos o l’aposta pel 
complex turístic Hard Rock 
al Camp de Tarragona. Tam-
bé demanen un pla de trans-
formació de Rodalies. En 
clau osonenca posen èmfasi 
en la millora de l’R3 amb 
el desdoblament de la via, 
proposen la construcció d’un 
parc solar públic a Centelles 
o augmentar les partides des-
tinades a salut donant més 
suport als CAP del Remei, 
Torelló i Centelles.

Una trentena 
d’accions al CHV 
per a la mobilitat 
sostenible 

Vic El Consorci Hospitalari 
de Vic ha llançat un pla per 
reduir les emissions que gene-
ra l’anar i venir de vehicles 
als seus centres. Només entre 
els professionals, aquests des-
plaçaments sumen prop de 10 
milions de quilòmetres a l’any 
i l’emissió de 1.500 tones de 
CO2. El pla preveu la imple-
mentació de 26 accions en els 
propers anys perquè es pugui 
millorar l’accessibilitat i la 
mobilitat als centres i alhora 
reduir les emissions. Entre les 
propostes, hi ha la instal·lació 
per a bicicletes i patinets.

El govern preveu 
una partida de 
62 milions en 

quatre anys per 
al manteniment 
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Els enxampen 
després que una 
càmera avisés 
l’amo que tenia 
uns lladres a casa 

Vic

EL 9 NOU

Cada cop més la gent 
s’instal·la alarmes i aparells 
més casolans de videovigi-
lància. Gràcies a una càmera, 
els Mossos d’Esquadra van 
detenir la nit de Cap d’Any 
uns lladres que volien apro-
fitar aquest dia en què molta 
gent ho celebra fora de casa 
per entrar a robar. Era pels 
volts de les 8 del vespre que 
un veí de Vic va comprovar a 
través de la càmera de vide-
ovigilància instal·lada a casa 
seva que hi havia dues per-
sones a l’interior. Va avisar 
de seguida els Mossos d’Es-
quadra, que quan van arribar 
al lloc els van poder atrapar. 
A l’escala de l’edifici es van 
topar amb dos homes que 
estaven molt nerviosos i no 
van saber explicar als agents 
què feien en aquell bloc de 
pisos. 

Els Mossos van comprovar 
que la porta d’un dels pisos 
estava oberta amb el pany 
inutilitzat i tot l’interior 
regirat. Quan van escorcollar 
els dos sospitosos els van 
trobar a sobre tres rellotges 
i un anell que acabaven de 
sostraure de l’habitatge. A 
l’escala de l’edifici també 
hi van trobar les eines que 
suposadament van utilitzar 
per cometre el robatori. Els 
dos detinguts van passar a 
disposició judicial el dia 1 de 
gener i el jutge en funcions 
de guàrdia en va decretar 
l’ingrés a presó.

La Policia Local atrapa 
dos joves quan volien 
entrar a un habitatge 
buit de Torelló

Torelló La Policia Local de 
Torelló va detenir divendres 
passat, 30 de desembre, dos 
joves que intentaven entrar 
en un habitatge deshabitat 
de la localitat. Tal com ha 
fet públic la Policia Local, 
poc després de la mitjanit 
la patrulla del torn de nit va 
observar moviments estranys 
dels nois. Van vigilar-los 
atentament i van detenir-los 
després de veure com havien 
escalat un mur d’entre sis 
i vuit metres. Un dels dos 
detinguts és un jove de 18 
anys i té diversos antece-
dents policials, mentre que 
el segon és un menor d’edat, 
veí de Torelló. Després de la 
detenció van ser posats a dis-
posició del jutjat de guàrdia.

Detenen un grup a Osona dedicat 
a robar dades bancàries i que ja 
havia estafat més de 145.000 euros

L’operació de la Policia Nacional es va centrar a Manlleu, Centelles, Torelló i Sant Quirze

El missatge que enviaven redireccionava a una pàgina web que era gairebé idèntica a l’original de l’entitat bancària

Manlleu

EL 9 NOU

Els detinguts es dedicaven 
a enviar missatges SMS 
suplantant els serveis de 
seguretat de la seva entitat 
bancària. Els feien creure que 
havien tingut algun tipus 
d’incidència o problema amb 
el seu compte i que l’havien 
de resoldre de forma urgent. 
Un cop clicaven l’enllaç de 
l’SMS els redirigia a una 
pàgina web que controlaven 
els detinguts i que simulava a 
la perfecció el portal del banc 
en qüestió. Pensant-se que 
estaven a la web del seu banc 
introduïen els seus codis 
identificatius secrets. Un cop 
tenien aquestes dades els cli-
ents rebien una trucada tele-
fònica d’algun membre del 
grup per obtenir més infor-
mació, arribant a aconseguir 
fins i tot codis de confirma-
ció pensant que d’aquesta 
forma quedaria resolt el seu 
problema amb el banc. 

La investigació va comen-
çar al mes de setembre des-
prés que la Policia Nacional 
comencés a relacionar diver-
ses denúncies presentades 
per clients d’una mateixa 
entitat bancària. En total 

van ser 170 víctimes que 
acumulaven un frau de més 
de 145.000 euros. Gràcies a 
la investigació es va acon-
seguir identificar diverses 
persones que participaven en 
aquesta activitat delictiva. El 
centre d’operacions estava 
a la comarca d’Osona i els 
membres del grup eren de 
Manlleu, Centelles, Torelló i 

Sant Quirze de Besora. En un 
ampli operatiu es va fer una 

entrada i escorcoll d’un habi-
tatge de Manlleu on es van 

confiscar 10 telèfons mòbils, 
que s’haurien utilitzat per 
fer les estafes, una pistola 
simulada i dos dispositius de 
memòria amb dades relle-
vants per a la investigació. 
En total, s’han detingut 17 
persones. La majoria d’elles 
a Osona, però també n’hi 
ha tres de Saragossa i una a 
Madrid. 

Enviaven SMS 
fent-se passar  

pel banc

Sant Julià tanca el procés de retirada del vehicle un any després

El cotxe dels lladres

Sant Julià de Vilatorta

Carles Fiter

L’hivern de l’any passat, uns 
lladres volien entrar a robar 
a una casa de Sant Julià de 
Vilatorta, a la zona de les 
piscines. Els veïns, però, 
van enxampar-los abans que 
poguessin cometre el roba-
tori. Els presumptes lladres 
van fugir corrents després de 
ser sorpresos, però s’hi van 
descuidar el cotxe. I s’hi va 
estar un bon temps. No va ser 
fins a principis d’estiu que 
es va retirar del carrer de les 
Piscines, però tot just aquest 
hivern l’Ajuntament de Sant 
Julià ha publicat l’anunci de 
la retirada del BMW blau 
fosc. En el text, s’hi especifica 
que no s’ha pogut localitzar el 
titular del vehicle –amb domi-
cili a Barcelona– i serà “trac-
tat com a residu sòlid urbà”.
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El cotxe es troba en un solar propietat de l’Ajuntament

Segons fonts del mateix 
consistori, el vehicle va estar-
hi estacionat durant mig any. 
Com que formava part de 
la investigació dels Mossos 
d’Esquadra, l’Ajuntament no 

podia treure’l de la via. Fins 
que no va obtenir un comu-
nicat de la policia, en el qual 
es considerava fora de dili-
gències de la policia catalana, 
no es va poder tractar com un 

cotxe abandonat i procedir a 
la seva retirada.

Tal com explica el regidor 
de Seguretat, Joan Ramon 
Santiesteve, el vehicle aban-
donat va esdevenir “una 
molèstia” per al veïnat. 
D’una banda, suposava una 
incomoditat tenint en comp-
te que estava involucrat en 
un fet delictiu i de l’altra, va 
començar a ser “víctima de 
bretolades”, amb retrovisors 
i vidres trencats. Per tot ple-
gat, tan bon punt l’Ajunta-
ment va rebre el vistiplau de 
la policia per retirar el cotxe, 
es va treure de la via pública. 
Es va col·locar a la zona de 
la deixalleria del polígon de 
Sant Julià, en un solar propi-
etat del mateix Ajuntament, 
on encara hi és. 

Fonts dels Mossos apunten 
que hi ha casos en què els 
delinqüents roben un cotxe 
per cometre robatoris i des-
prés abandonar-lo. Aquest 
modus operandi pot variar: 
en altres casos es lloga el cot-
xe per cometre el fet delictiu 
o fins i tot alguns lladres el 
demanen a coneguts i amics.
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Els sortejos sempre es faran a les 10 del matí del dia del sorteig. Les seves dades personals seran tractades per Premsa d’Osona, SA i CATVL 97, SLU (conjuntament i en endavant, EL 9 NOU) amb la finalitat 
de fer-lo participar en els sorteigs. Les dades personals, així com imatges i veu, poden ser utilitzades mitjançant els canals audiovisuals del Grup (premsa, ràdio, televisió, internet…) utilitzant els formats i mitjans 
previstos en cada cas amb finalitats periodístiques. Pot consultar informació addicional sobre els seus drets de protecció de dades a www.el9nou.cat.

ExCLUSiU
PEr ALS
SUbSCriPTOrS

Descarregueu-vos la targeta

informació: 93 889 46 59

Participeu en els sortejos entrant a:
https://9club.el9nou.cat/osona-ripolles/ofertes

SANTA EUGèNiA DE bErGA

2X1
En l’Entrada

al musEu

TOrrELLES DE LLObrEGAT

2X1
En l’Entrada

L’oreneta
dissabte 14 de gener - a les 20h Torelló

teatre

dEscomptEs EspEcials

GrANOLLErS

20%
a lEs

pòlissEs

oferta vàlida per només una compra al mes
consulteu el codi del mes de gener entrant a: el9club

supermercat-online

bonpreuesclat.com

5 de
descompte

en compres
online

dte. de

30
per viatge.

ViCriPOLL

2X1
En El prEu dE

l’Entrada

2X1
En l’Entrada

al musEu

bArCELONA

sortEig d’EntradEs doblEs
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Crema la cabina d’un camió  
a Aiguafreda
Aiguafreda Un incendi va cremar completament la cabi-
na d’un camió que transportava pedres i material d’obra 
dimarts a primera hora de la tarda a tocar de la C-17, al límit 
entre Tagamanent i Aiguafreda. Segons els Bombers, les 
flames van afectar completament la cabina però no la càr-
rega. No hi va haver vessament de productes contaminants 
ni afectació a la vegetació propera. Tampoc ferits. Els fets 
van passar poc abans de les 5 de la tarda a l’antiga N-152a, 
prop del pont de la riera de l’Avencó. Al lloc, s’hi van despla-
çar quatre dotacions dels Bombers que van apagar el foc al 
camió. També efectius de la Policia Local d’Aiguafreda i dels 
Mossos, que van estar regulant el trànsit. F.P.
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Analitzant el pipí de gos
Vic vol lluitar contra l’incivisme d’alguns propietaris d’animals
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L’agent cívica recollint mostres de pipí al carrer Cardona de Vic

Vic

Carles Fiter

“L’incivisme amb orins de 
gossos al carrer Cardona fa 
vergonya.” D’aquesta mane-
ra el compte de Twitter de 
Ciutadania de l’Ajuntament 
de Vic avisava dilluns que 
recollia una mostra de l’ADN 
d’un pipí de gos per trobar-
ne el propietari. A més d’ana-
litzar les femtes, doncs, el 
consistori vigatà també està 
examinant els orins. 

Tot i això, a diferència dels 
propietaris que no recullen 
les femtes de les seves mas-
cotes, no està previst que es 
multi els que deixen pixar-
los a les façanes. Així ho 
detalla la regidora de Convi-
vència i Seguretat, Bet Fran-
quesa: “No està entrat a les 
ordenances i tampoc és una 
prioritat”. El que sí que volen 
fer, però, és comentar-ho 
als amos en cas que l’acabin 
enxampant. “És una eina per 
conscienciar i fer campanya 
pel civisme”, reitera. De fet, 
se centren sobretot en aque-
lles zones on es reben més 
queixes de pixums. 

La regidora puntualitza 
que, com en el cas de les 
femtes, les mostres d’orina 
han de ser acabades de fer, 
ja que es poden contaminar 
fàcilment amb les d’altres 
individus. Per aquest motiu, 
els responsables de recollir-
les van amb molt de compte 
perquè tenen molts números 
que estiguin contaminades.

Gràcies a l’ADN de la fem-
ta o del pipí es poden saber 

algunes característiques de 
l’animal, com per exemple 
els tipus de pelatge, la talla, i, 
fins i tot, la raça. Les mostres 
es porten a analitzar a un 
laboratori de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, que 
fa poc ha ofert a l’Ajuntament 

la possibilitat d’examinar 
també les mostres d’orins.

Vic va posar en marxa la 
identificació genètica de les 
caques de gos per enxampar 
els propietaris incívics l’1 
de gener de 2020, ara fa tres 
anys. Des de llavors, s’han 
posat 17 sancions vincula-
des a les mostres d’ADN de 
femtes. Aquest any que hem 
acabat se’n van posar sis, una 
tercera part del total. 

La multa a pagar pels amos 
de gossos que no recullen les 
caques s’enfila a un total de 
620 euros, 500 de la mateixa 
sanció i 120 de la taxa de 
l’analítica al laboratori.

Paral·lelament, s’està ela-
borant una base de dades 
d’ADN dels animals per si 
coincideixen algunes de les 
mostres recollides. D’aquesta 
manera, si s’acaba localitzant 
el gos, se li repercutirà el cos 
de l’anàlisi i la multa amb 
caràcter retroactiu al propie-

tari. D’ençà que es va iniciar 
la identificació genètica, 
s’han recollit 48 mostres més 
–a part de les que han acabat 
amb sancions– per trobar-ne 
els infractors.

L’Ajuntament també va 
impulsar una iniciativa per 
mantenir les façanes netes 
de pixum de gossos. Es va 
regalar un líquid ecològic a 
veïns i comerços per ruixar 
les parets i així dissuadir-los 
d’orinar-s’hi.

Franquesa subratlla que a 
la ciutat hi ha molts gossos 
–uns 4.000– i són “molt pocs” 
els propietaris que ho fan 
malament, és a dir, que ni 
recullen els excrements ni 
ruixen els orins. A més d’ai-
xò, són reincidents, és a dir, 
que sempre es veuen afecta-
des les mateixes zones.

S’han posat 
17 multes per 
no recollir les 
femtes de gos 
des del 2020
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Vic

Omayma El Bouhassani

Núria Codina Solà, nascuda 
a Vic, ha obtingut la beca 
Starting Grant del Consell 
Europeu d’Investigació per 
desenvolupar el projecte d’in·
vestigació COLLAB. Aquesta 
iniciativa, tal com explica la 
investigadora a EL 9 NOU, 
té com a objectiu “com·
parar diferents projectes 
col·laboratius en el camp lite·
rari a Europa i com aquests 
contribueixen a donar veu a 
persones immigrants, que per 
raons lingüístiques o d’altres 
ho tenen més difícil per com·
partir la seva història”. 

En aquesta investigació 
es tindran en compte altres 
iniciatives ja existents que 
donen veu als nouvinguts. 
“A Catalunya hi ha ONG que 
es dediquen a crear tallers 
d’escriptura col·laborativa 
obertes sobretot a persones 
d’origen immigrant per facili·
tar la seva integració”, exem·
plifica. Tot i això, puntualitza 
que “sobretot és un projecte 
d’investigació que analitza les 

iniciatives que ja existeixen 
des d’un punt de vista més 
científic, des de la perspecti·
va dels estudis literaris o les 
ciències polítiques”. També es 
posarà el focus en els aspec·
tes problemàtics que hi poden 
haver en el procés per donar 
veu a una altra persona. 

El projecte becat s’ha enfo·
cat a través de la literatura, 
que Codina considera una 
“eina social” que pot contri·
buir “a facilitar i crear noves 
identitats, a redefinir el sen·
tit de comunitat i a millorar 
els processos d’integració”. 
“És important que altres 
disciplines com les ciències 
polítiques prenguin consci·
ència de la rellevància de la 
literatura a escala social”, afe·
geix. Precisament, la investi·
gadora està especialitzada en 
literatura amb un màster de 
Teoria de la Literatura i Cul·
tura i és doctora en Literatura 
Comparada a la Universitat 
de Tübingen a Alemanya. 
Actualment treballa com a 
investigadora a la Universitat 
de Leuven, a Bèlgica, on durà 
a terme aquest projecte.

estudis literaris de la literatu·
ra comparada. 

I finalment, el tercer es 
focalitza en “com l’economia 
col·laborativa també contri·
bueix a donar veu a escrip·
tors amateurs amb escenes 
emergents de diferents orí·
gens”. “Molts d’aquests tex·
tos i de les iniciatives socials 
estan finançades a través de 
campanyes de micromecenat·
ge (crowdfunding)”, afegeix. 

El Consell Europeu d’In·
vestigació li ha concedit un 
finançament d’1,5 milions 
d’euros per poder iniciar les 
investigacions. “Em fa molta 
il·lusió, ja que m’ofereix esta·
bilitat professional. Aquesta 
beca és molt prestigiosa i 
valora la feina de l’investi·
gador perquè en realitat les 
condicions de recerca a Espa·
nya i altres països són molt 
precàries”, diu. El treball es 
començarà a desenvolupar el 
setembre del 2023 amb Codi·
na al capdavant del projecte 
com a investigadora princi·
pal i amb tres estudiants de 
doctorat i un de postdocto·
rat.

Immigrants i literatura
Núria Codina Solà obté una beca del Consell Europeu d’Investigació per desenvolupar 

un projecte de recerca sobre la col·laboració transnacional en el camp literari

El treball està dividit en 
tres subtemes. El primer fa 
un repàs de les organitzaci·
ons i les iniciatives socials 
que es dediquen a fer tallers 
d’escriptura col·laborativa. 
Es tracta de crear un mapa 
d’aquestes iniciatives al Reg·
ne Unit, Bèlgica i Alemanya, 
Itàlia, entre d’altres, per 
analitzar “la col·laboració 
de la societat civil des de la 
perspectiva de les relacions 

internacionals i les ciències 
polítiques”. 

El segon, “el més literari”, 
tracta sobre textos escrits a 
quatre mans de manera col·
laborativa “entre autors de 
diferents orígens, entre immi·
grants i altres col·laboradors, 
com periodistes i escriptors. 
Conjuntament escriuen his·
tòries relacionades amb la 
immigració”. Tot això s’analit·
zarà des de la perspectiva dels 

Núria Codina Solà

“El projecte 
pot contribuir 
a crear noves 

identitats”

Entrevistes 
Reportatges
Propostes culturals
Llibres
Música
Cinema

mes9.el9nou.cat
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Lluís Fatjó-Vilas

“Estem atenent un 20% més   
de persones que abans de la covid”
Entrevista a Lluís Fatjó-Vilas, president de la Fundació del Banc dels Aliments de Barcelona

Vic

N. Peix / O. Bouhasani

El 6 de desembre es va tancar 
el Gran Recapte d’Aliments 
d’aquest 2022, que va viure 
el seu cap de setmana central 
de recollida d’aliments en 
supermercats i botigues els 
dies 25, 26 i 27 de novembre. 
Des del Banc dels Aliments 
en feien una primera valora-
ció positiva per l’increment 
de donacions respecte a l’any 
passat. Del balanç definitiu i 
de la realitat que es copsa en 
les entitats socials en parla 
Lluís Fatjó-Vilas (Vic, 1949), 
president de la Fundació Banc 
dels Aliments de Barcelona. 

Quin és el balanç del Gran 
Recapte d’Aliments? Quants 
aliments s’han recol·lectat 
en aquesta edició? 

El balanç és molt positiu. 
En valor monetari, teníem 
com a objectiu aconseguir 
5 milions d’euros. Es trac-
ta d’una xifra intermèdia 
entre l’any passat, que va ser 
dolent i es van aconseguir 3,5 
milions, i fa dos anys al prin-
cipi del confinament, quan 
hi va haver una gran solida-
ritat i es van aconseguir 7 
milions. Totes les xifres del 
2022 diuen que ens acostem 
als 5 milions. També hem 
fet una modalitat totalment 
diferent. Hi ha hagut un 
mix: es podien fer donacions 
monetàries o d’aliments. La 
modalitat monetària ha estat 
més baixa que la d’aliments. 

Per què el 2021 es va redu-
ir la xifra de donacions?

La gent ja estava cansada 
del confinament i s’esperava 
un recapte on hi hagués la 
possibilitat de donació física 
i no era possible planificar ni 
preveure la situació pandè-
mica del moment. No era crí-
tica, però delicada. Va anar 
malament, cosa desacostu-
mada perquè la ciutadania de 
Catalunya sempre ha respost 
magníficament. Molta gent 
se solidaritza i es mobilitza. 
Estimem que hi ha hagut uns 
25.000 voluntaris aquest any.

Era la xifra que espera-
ven assolir? Perquè van fer 
crides demanant voluntaris 
setmanes abans.

Vam aconseguir més del 
80% de la crida directa 
per cobrir tots els punts 
de recollida d’aliments. En 
algun torn hi havia menys 
voluntaris dels que s’havien 
establert, però per sort és 
van cobrir tots els punts que 
teníem. També hi ha molta 
gent que hi acabava partici-
pant sense estar controlada, 

és a dir, molts dels voluntaris 
porten els fills i els amics 
perquè hi col·laborin o les 
mateixes entitats. Nosaltres 
fèiem una crida per a 18.000 
persones i en vam aconseguir 
més de 16.000. 

El Banc dels Aliments pot 
cobrir la demanda de tres 
mesos amb tots els aliments 
i donatius recollits? 

Es pot cobrir una part de 
la demanda d’aquests tres 
mesos. Això ho fem a través 
dels aliments secs bàsics com 
la pasta, la llet, les conserves 
i els llegums, ja que són els 
adequats per donar. Però des-
prés faltarà cobrir la resta de 
l’any. S’hauran d’aconseguir 
més aliments, ja que estem 
en una situació difícil. Hi ha 
moltes persones que queden 
fora del procés econòmic 
actual. Estem veient més 
pobres que mai. 

A quantes persones atén 
el Banc dels Aliments? 

Els quatre bancs d’aliments 
de Catalunya atenen més de 
240.000 persones. L’esforç 
que es requereix per cobrir 
la demanda d’aliments és 
molt important. El banc s’ha 
d’espavilar no només amb el 
Gran Recapte sinó a aconse-
guir aliments per a la resta 
de l’any. Nosaltres no tenim 
més capacitat que el suport 
que ens dona la ciutadania, 
les empreses i les instituci-
ons públiques.

Com s’obtenen tots 
aquests altres aliments que 
no són del Gran Recapte?

La feina principal és evitar 
el malbaratament. La tasca 
principal del Banc dels Ali-

ments és aprofitar tots els 
aliments que són aptes per 
al consum humà. Encara que 
sembla que el Gran Recapte 
és el que tothom coneix. Però 
la feina més efectiva que fem 
és aconseguir els excedents 
agraris i en fabricació. Quan 
un producte fabricat s’acosta 
a la data de caducitat o con-
sum preferent, la distribució 
ja no el vol i no l’accepta. 
El fabricant es troba amb 
un producte que no sap què 
fer-ne. D’aquest producte li 
busquem sortides, ja que sí 
que ha sigut concebut per 
al consum humà. En l’àmbit 
de Catalunya, estem parlant 
que recuperem 15 milions 
de quilos d’aliments que es 
malbaraten.

S’està parlant força 
aquests últims anys del mal-
baratament alimentari i de 
la necessitat d’evitar-lo.

Els aliments són un dels 

principals productes que 
existeixen al món pel volum 
que ocasiona. El malbarata-
ment es produeix per haver 
produït un producte, és a dir, 
utilitzar una terra, treball, 
fèrtils, energia, innecessà-
riament. Fins que no arriba 
el consumidor ha de passar 
tot aquest procés. L’efecte 
contaminant sumat amb 
les quantitats de quilos que 
representen els aliments és 
un dels causants importants 
de l’efecte hivernacle. 

Ha crescut el nombre 
d’usuaris amb la covid-19 i 
amb totes aquests turbulèn-
cies econòmiques? 

Aquest any estem atenent 
un 20% més de persones que 
abans de la covid. Són perso-
nes que no han pogut sortir 
de la pobresa. Ens trobem a 
les portes d’una situació molt 
complicada perquè hi ha un 
increment de demanda que 
estem arrossegant. La situa-
ció bèl·lica que tenim a Euro-
pa ha fet que en tots els pro-
ductes hi hagi una inflació. 
En altres productes els preus 
s’han moderat perquè ha 
estat una qüestió més cíclica 
i puntual. En canvi, amb els 
aliments estem veient que és 
un increment estructural, és 
a dir, que els increments es 
queden i, per tant, això desa-
justa els pressupostos de les 
famílies.

Estan atenent treballa-
dors pobres, és un altre con-
cepte que s’està utilitzant 
darrerament de persones 
que tenen un sou però que 
no poden arribar a final de 
mes. 

Hi ha persones joves que 
tenen una feina, però amb 
molta precarietat laboral. 
Ells treballen i aconseguei-
xen un salari molt baix. Amb 
els increments dels preus dels 
aliments això fa que es deses-
tabilitzi. Aleshores aquesta 
gent busca qualsevol ajuda i 
el Banc dels Aliments és una 
manera de pal·liar aquesta 
situació de dificultat. 

En aquesta situació de 
vulnerabilitat alimentària 
i d’inflació, quins són els 
productes que cauen primer 
de la cistella de la compra 
habitualment quan s’entra 
en aquesta situació?

Els més cars, com l’alimen-
tació infantil. Aquests són 
productes que ja eren cars 
i pels increments de preus 
els porta a una situació molt 
més elevada. Els olis són un 
altre aliment car. Però el més 
greu és no poder suportar 
el cost de tots els productes 
conjuntament.

El Banc d’Aliments ho pot 
pal·liar i en quina mesura?

Tot i que gestionem més de 
30 milions de quilos és poc 
en relació amb la necessitat 
que ens trobem. Però la res-
ponsabilitat principal de la 
persones que estan en una 
situació de vulnerabilitat 
social és de les institucions 
públiques. Són les principals 
encarregades de fer un segui-
ment i una valoració de cada 
família. 

En l’abastiment del Banc 
dels Aliments, hi ha dificul-
tats també derivades de la 
inflació, els costa més tenir 
productes?

Aquest any teníem previst 
un pressupost de 6 milions 
d’euros per comprar ali-
ments. Els diners els hem 
gastat, però hem aconseguit 
menys aliments dels que 
volíem aconseguir. 

Va arribar al Banc dels 
Aliments l’any 2016 com a 
voluntari després d’haver-
se jubilat. Al cap d’un any 
ja n’era el director i actu-
alment és el president de 
la Fundació del Banc dels 
Aliments de Barcelona. Com 
va arribar al Banc dels Ali-
ments?

Vaig arribar-hi per diverses 
raons. Jo sempre he tingut 
un vessant solidari i penso 
que cal treballar i ajudar les 
persones que estan en una 
situació de debilitat. La sego-
na és perquè considero que 
he tingut moltes oportuni-
tats a la vida. I això no deixa 
de ser un privilegi, per tant, 
com a persona privilegiada 
penso que tinc una obligació 
i un compromís de retornar-
ne una part a la societat. 
A més, he tingut la sort de 
treballar d’una cosa que 
m’agrada. Per mi treballar és 
el que més dignifica perquè 
es veu un resultat de l’esforç. 
Ho recomano a tots els que 
vulguin acomodar-se, perquè 
és una mala solució.

“Cal ajudar 
les persones 

que es troben 
en situació de 

debilitat”

“Recuperem 
15 milions 
de quilos 

d’aliments que 
es malbaraten”
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Torelló

Carles Fiter

Patience Amira Evogu tenia 
clar que quan tingués una 
filla li posaria Treasure, un 
nom que també li agrada 
molt al seu marit, Percy Igwe 
Evogu. El que no s’esperava la 
parella, però, era que el nai-
xement de la seva filla seria 
excepcional. Va néixer a 2/4 
de 10 del vespre del diumenge 
11 de desembre al CAP Oso-
na, l’ambulatori de la plaça de 
la Divina Pastora de Vic. Tal 
com relata la dona, que estava 
de 38 setmanes, aquell vespre 
va començar a tenir dolors a 
l’abdomen. 

“No ens ho vam prendre 
seriosament”, recorda ella, 
perquè tres dies abans ja 

havien acudit a l’Hospital de 
Vic amb un dolor semblant. 
Llavors, des del centre hos-
pitalari van dir-los que “era 
normal”, van receptar unes 
pastilles pel dolor a la mare 
i van confirmar-los que no 
estava de part. La parella 
es va quedar amb això i que 
encara faltaven setmanes 
perquè nasqués (un embaràs 
dura entre 37 i 40).

Aquell vespre de diumenge, 
però, el dolor abdominal de 
la mare anava en augment. 
El pare va decidir trucar a 
urgències, i després d’uns vint 
minuts d’espera i veure que 
no hi anava ningú van acos-
tar-se fins al CAP de Torelló. 
Estava tancat. “Com que aquí 
no teníem opció, vam anar cap 
a Vic”,  explica ell.

Quan van arribar a Vic la 
dona ni tan sols podia cami-
nar del dolor. El seu marit va 
treure-la del cotxe amb una 
cadira de rodes i va entrar-la 
al CAP. No va ser fins allà que 
no va trencar aigües. 

Precisament, fins que no 
va evacuar el líquid amniòtic 
no va ser conscient que anava 
a parir. És mare per segona 
vegada i pel naixement del 
seu primer fill, Prince, a 
Nigèria, “no va ser el mateix”. 
Recorda que amb el nen va 
trencar aigües des del primer 
moment i amb aquest símp-
toma va saber que estava de 
part. En canvi, “amb la nena 
només vaig sentir dolor”. “Tot 
va ser inesperat. Gràcies a 
Déu va néixer just al moment 
que érem al CAP”, diu ella. 

La doctora que va atendre-
la va ser Laia Obradors, met-
ge de família del CAP Osona. 
Aquell diumenge a la nit hi 
havia el servei d’atenció con-
tinuada i urgències (ACUT) i 
per tant no hi havia ni ginecò-
legs ni llevadores.

Obradors estava a la quarta 
planta a punt d’anar a fer una 
visita a un domicili. De cop 
i volta, van avisar-la que hi 
havia una dona que estava de 
part. “Vaig baixar les quatre 
plantes corrents”, relata.

El part va anar molt ràpid 
i va durar uns deu minuts. 
“Només vaig tenir temps de 
rentar-me les mans, posar-me 
guants estèrils i simplement 
ajudar que anés tot bé”, diu 
la doctora, subratllant que “la 
Patience ho va fer tota sola”. 

Un part excepcional
Una dona pareix d’urgència al CAP Osona, un fet que no havia succeït en els 50 anys del centre

Campdevànol

EL 9 NOU

El Programa d’Atenció Domi-
ciliària Equip de Suport 
(PADES) fa 20 anys que dona 
servei a tot el Ripollès. Es 
tracta d’un servei especialit-
zat en cures pal·liatives que 
ofereix suport als centres 
d’atenció primària i atén els 
pacients amb malalties avan-
çades, progressives i incu-

rables als seus domicilis. En 
aquest període ha atès més 
de 2.500 persones, la majoria 
de les quals són pal·liatius 
(62%). “Ajudem a viure els 
darrers dies de la persona”, 
resumeix Montserrat Bona-
maison, metgessa de PADES. 
La doctora afegeix que “en 
general a la gent gran els 
agrada la idea de morir a 
casa, ja que poder estar en el 
seu entorn els reconforta i 

“Vam esperar a tallar el cordó 
umbilical i que la sang acabés 
de passar tota al nadó.” Va 
ser, doncs, un part que no va 
requerir cap mena d’instru-
mentació ni medicació. Tam-
poc tenien res a l’abast en tan 
poc temps. “Vam agafar tova-
lloles per poder tapar bé el 
nadó”, recorda la doctora, que 
estava acompanyada de les 
infermeres Magda Carbonell, 
Maria Àngels Valderrama i 
Divina Costa. A fora de la sala 
de triatge on va parir hi havia 
el doctor Amat Botines tru-
cant al SEM.

Precisament, després del 
part, una ambulància va 
endur-se la mare a l’Hospital 
de Vic, on va acabar de treure 
la placenta i van revisar que 
tot hagués anat bé. Sorto-
sament va ser així. Un bon 
símptoma d’això va ser que 
la nena ja havia començat a 
enganxar-se al pit de la seva 
mare sortint del CAP. 

“Quan se les van endur gai-
rebé ens posem a plorar amb 
les tres infermeres”, recorda 
Obradors, remarcant que “no 
ho oblidaré mai. Va ser molt 
emotiu, ràpid i intens”. En 
aquest sentit, apunta que “és 
molt estrany que ho pugui 
tornar a fer i que torni a pas-
sar”. Així ho explicava aquest 
dimarts a la família de Tore-
lló amb qui van retrobar-se 
després de gairebé un mes. 
La mare tampoc podrà obli-
dar mai aquest moment: “Va 
ser sorprenent. Van fer molt 
bona feina”.

“Aquest any se celebren els 
50 anys del CAP Osona i no 
havia passat mai. És excepcio-
nal”, reitera la doctora. Sense 
cap mena de dubte, aquest 
naixement inesperat és la 
cirereta del pastís d’aniversa-
ri de l’ambulatori.
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La doctora Laia Obradors amb la família Evogu i la petita Treasure, que va néixer el passat 11 de desembre al CAP Vic Nord

Laia Obradors: 
“No ho oblidaré 
mai. Va ser molt 

emotiu, ràpid  
i intens”
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L’equip de PADES està format per un metge i tres infermeres

tranquil·litza”. Aquest progra-
ma ajuda que moltes perso-
nes es puguin beneficiar del 
servei en el tram final de la 
seva vida. De fet, el Ripollès 
és una de les comarques més 
envellides de Catalunya que 
engloba un 26% de la pobla-
ció. 

El PADES del Ripollès és 
un servei que cobreix els 365 
dies de l’any durant 12 hores 
al dia. Al llarg d’aquests 20 
anys l’equip ha portat a ter-
me 30.000 visites i ha donat 
2.000 altes, i d’aquestes, 
567 han estat defuncions a 
domicili. Des de l’Hospital de 
Campdevànol, on està ubicat 
el PADES, s’atén una població 
de més de 25.000 persones. 

El servei d’atenció domiciliària 
del Ripollès visita més de 
2.500 persones en 20 anys
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Les petites 
explotacions poden 
cremar restes vegetals 
sense autorització

Vic Des d’aquesta setmana, 
les petites i microexplota-
cions podran cremar restes 
vegetals sense cap autorit-
zació excepcional. En aquest 
supòsit s’inclouen totes 
aquelles explotacions agrà-
ries de menys de 50 treballa-
dors o que generen menys 
de 10 milions d’euros anuals 
de volum de negoci. En el 
cas de Catalunya, el 99% 
de les explotacions agràri-
es quedarien incloses dins 
d’aquest grup. Això vol dir 
que en la majoria dels casos 
es tornarà al procediment 
habitual de comunicació de 
cremes de restes vegetals 
(que anava del 15 d’octu-
bre al 15 de març) i que 
només requeria una simple 
comunicació per poder tirar 
endavant amb l’eliminació 
de les restes. Els formularis 
de comunicació es podran 
presentar de forma digital 
o presencial a les oficines 
comarcals del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimenta-
ció i Agenda Rural, i alguns 
ajuntaments.

Organitzen una 
concentració 
contra els 
feminicidis a Vic

Vic Durant el 2022, s’han 
comès 49 assassinats per vio-
lència de gènere a Espanya, 
alguns dels quals han tingut 
lloc aquest desembre. Per 
això des de la coordinadora 
de grups feministes Juntes 
Som Revolució i la platafor-
ma Càrnies en Lluita s’ha 
organitzat una concentració 
i una rua contra els feminici-
dis a Vic. L’acte serà a les 12 
del migdia de dilluns vinent, 
10 de gener. Arrencarà als 
jutjats i seguirà per la rambla 
de l’Hospital fins a la plaça 
Major davant de l’Ajunta-
ment de Vic.

Josep Maria Prat
i Arisa

Alcalde d’Orís (1995-1999)

El consistori d’Orís agraeix els seus anys dedicats al poble i 
s’uneix al dol dels que senten la seva pèrdua.

Orís, gener de 2023

Ajuntament            
d’Orís

Rafael Ferré
i Sánchez

1959 - 2023
Persona atesa al Centre 

Ocupacional.

D.E.P.

El nostre condol a la família,
amics i companys.

Els Hostalets de Balenyà, gener de 2023

Lluís Autonell
i Costa

Ens va deixar l’1 de gener de 2023.
Primer president i un dels fundadors del club.

El club vol donar el condol a família i amics.

El recordarem sempre per la seva vitalitat, alegria i sobretot 
bona persona que ha estat.

Taradell, gener de 2023
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La Plana de Vic registra tres dies 
d’excés de partícules en suspensió

Les estacions de Vic i Manlleu superen el llindar de PM10 a causa de l’episodi de pols africana

Vic/Manlleu

Carles Fiter

La Plana de Vic ha superat 
durant tres dies seguits el 
límit de contaminació per 
partícules en suspensió 
(PM10). Això significa que la 
mitjana diària dels nivells de 
PM10 han estat superiors al 
valor de 50 micrograms per 
metre cúbic (μg/m³) d’aire 
permesos. Per això, aquesta 
setmana el Departament 
d’Acció Climàtica ha activat 
un avís preventiu per conta-
minació a partir de l’informe 
emès per la Direcció General 
de Qualitat Ambiental i Can-
vi Climàtic. 

Diumenge es va notar un 
lleuger augment a l’estació 
de Manlleu (54 μg/m³), però 
no va ser fins dilluns quan 
es va detectar un augment 
important d’aquestes partí-
cules arreu de Catalunya. A 
més de la Plana de Vic es van 
veure afectades set zones 
més del país, com l’Eixample 
de Barcelona (70 μg/m³) i 
Mollet (66 μg/m³). No gaire 
lluny, s’hi trobaven les esta-
cions de Manlleu i Vic, en 

Orís

EL 9 NOU

L’exalcalde d’Orís Josep 
Maria Prat Arisa va morir 
diumenge passat, 29 de 
desembre, als 77 anys. Va 
ostentar el càrrec de batlle 
durant una legislatura, del 
1995 al 1999, sota la forma-
ció d’independents. 

Durant aquest període 
de quatre anys va coman-
dar la millora de les xarxes 
d’abastament d’aigua i les 
connexions de dipòsits. Entre 
altres actuacions, també va 
prioritzar la urbanització de 
camins que no havien estat 
mai pavimentats. El comiat 
es va celebrar al tanatori de 
Torelló.

Mor l’exalcalde d’Orís Josep 
Maria Prat als 77 anys

Una missa pel papa Benet 
XVI, a la catedral de Vic

Vic

EL 9 NOU

El bisbe de Vic, Romà Casa-
nova, celebrarà una missa 
funeral en sufragi pel papa 
Benet XVI aquest dissabte, 7 
de gener, a la catedral de Sant 
Pere. Serà a les 11 del matí. 
Joseph Ratzinger va morir 
el passat 31 de desembre als 

95 anys al monestir Mater 
Ecclesiae del Vaticà, on vivia 
d’ençà que es va retirar.

Nascut a Alemanya, va ser 
escollit com a papa el 2005 
després de la mort de Joan 
Pau II. Vuit anys després, el 
2013, però, va dimitir per sor-
presa mundial. Feia 600 anys 
que no es donava una situa-
ció com aquesta al Vaticà.

les quals es van registrar 63 
μg/m³ i 55 μg/m³, respecti-
vament. A la capital del Ter 
es va perllongar la situació 
dimarts.

Aquest episodi, segons el 
Departament d’Acció Cli-
màtica, és per una intrusió 

de pols africana, però també 
provenen de diferents focus 
com el trànsit o la indústria. 
Tenen efectes en la salut 
sobretot en aquelles perso-
nes que tenen afeccions res-
piratòries i cardiovasculars.

No està previst que aques-

tes partícules es dispersin 
fins al cap de setmana, quan 
han de millorar les condici-
ons de dispersió. A la Plana 
de Vic, on també hi ha avisos 
per ozó troposfèric, aquestes 
partícules hi queden estanca-
des per l’orografia.
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Des del mirador del Roc Gros de Collsuspina, una part de la serralada del Montseny i els pobles de Balenyà i Centelles
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El pastís és de xocolata. Una 
d’amarga i espessa de la casa Lindt 
que ens encanta. És el seu preferit 

i avui que fa anys, 14, li he preparat mig d’amaga-
totis, tot i que ja no se li escapa res. Mig en broma 
el seu germà li ha dit que ja no és petita i no tant 
en broma la seva àvia ha fet aquella frase de “ja és 
tota una dona”. Me la miro i penso: “Que bé! Una 
dona!”, i al mateix temps penso: “Hòstia, que no li 
passi mai res, que estigui segura sempre, que sigui 
valenta però no imprudent, que no tingui un xicot 
imbècil, que no ho passi pitjor només pel fet de ser 
justament això: dona”.

Però jo ja no m’enganyo i sé que, per molt que hi 
hagi llistes cremallera i ara estigui de moda ser dona 
per accedir a dirigir coses –sobretot si són culturals, 
que són així, més de segona regional– i quan dius 
que ets feminista ja no riuen, callen, però no riuen, 
sé que sí, que ho passarà pitjor precisament per ser 
dona. Patirà més pressió estètica –ja la pateix–; serà 
més vulnerable als trastorns de la conducta alimen-
tària; serà més jutjada, més criticada, més observa-
da; li preguntaran més vegades si vol ser mare, si 
ja ho és, per què no ho és; li mancaran referents; la 
titllaran de malfollada quan s’enrabiï i li diran que 
es nota que té la regla quan estigui tant fins als ous 
d’una cosa que acabi explotant; consideraran que 
sap menys d’un tema i ho considerarà ella amb una 
síndrome de la impostora pràcticament perenne que 
ara sembla que no té perquè va de dura, però que el 

té, és clar que el té. I, evidentment, és clar que sí, 
patirà algun tipus d’assetjament sexual.

Mai no m’ha fet por que al meu fill mascle li 
passi res –sí que la pateixo pels meus amics gais 
més joves que jo, que consti, perquè els imbècils 
són imbècils en moltes circumstàncies– i en canvi, 
amb la meva filla, no és que em faci por que li passi 
alguna cosa és que demano que el que li passi –per-

què sé que li passarà– sigui de més baixa intensitat. 
Que no sigui una violació, que no l’agredeixin físi-
cament, que no la maltractin, que no la matin.

Exagerada. Ho sé. Ho sé. Tant de bo ho sigui mol-
tíssim. Tant de bo totes les nostres filles adoles-
cents, que arribaran a adultes aviat, que ja hi són, 
no pateixin mai cap violència pel fet de ser dones. 
Que les dades, que no paren de créixer, de violència 
i maltractament s’aturin de cop, així, pluf!, avui que 
la meva filla fa 14 anys. Seria un grandíssim regal 
d’aniversari.

Ella és una somiadora i jo també, però totes dues 
sabem que això no passarà. Que cal tantíssim enca-
ra perquè això passi que potser ni ella ni la seva 
filla, si la té, ho veuran. La fi de la por només pel 
fet de ser dona. La fi que ser dona sigui sinònim 
de certes discriminacions, de certes injustícies, de 
cert dolor. No poso xifres que no calen, que aquest 
desembre les han anat repassant i són terribles. Us 
poso la recepta del pastís, si voleu, que és de cacau, 
fortíssim, i li hem posat un 14 a sobre, de colors, 
meravellosament encès.

No sé quin desig ha demanat ella quan ha bufat 
les espelmes. Jo he desitjat ser una exagerada.

Marina Martori  
Escriptora i gestora cultural  

@marina_martori

La Pilarín

Per molt que hi hagi llistes 
cremallera i ja no riguin quan 
dius que ets feminista, sé que 
ho passarà pitjor per ser dona

EL 9 NOU

L’estadística de víctimes mor-
tals per accidents de trànsit 
a les carreteres d’Osona i el 
Ripollès no es redueix des 
de fa gairebé un lustre. El 
descens va ser molt signifi-
catiu en el moment en què es 
van completar les obres de 
desdoblament de l’Eix Trans-
versal i de la C-17 entre Vic 
i Ripoll, unes obres que van 
permetre guanyar seguretat 
en aquestes dues vies de gran 
capacitat. Des d’aleshores, 
però, la xifra de víctimes mor-
tals està estabilitzada. Durant 
el 2022 a Osona i el Ripollès 
van morir 7 persones en acci-
dents de trànsit (6 a Osona i 
1 al Ripollès). És la mateixa 

xifra que el 2021 (7 i 0) i que 
el 2022 (5 i 2). Els números 
són pures estadístiques i els 
difunts, en canvi, sempre 
tenen noms i cognoms. Per 
tant, fins que la xifra sigui 
zero no es podrà estar satis-
fet. I no es pot abaixar mai la 
guàrdia.

Ara bé, amb una mirada 
retrospectiva el cert és que 
existeixen alguns factors 
positius. La millora de car-

reteres com la de la Miranda 
entre Manlleu i Torelló, tot i 
que encara conserva un índex 
de perillositat alt segons l’in-
forme EuroRAP que realitza 
anualment el RACC, i les 
limitacions de velocitat, amb 
el radar de tram a la C-17 com 
a exponent, han contribuït 
a reduir els riscos i els acci-
dents. 

No obstant això, també 
hi ha factors negatius. I un 

d’especialment significatiu 
és que en els accidents de 
trànsit cada vegada més s’hi 
veuen involucrats ciclistes o 
motoristes. Formen part del 
que en seguretat viària es 
denominen col·lectius vulne-
rables. Les dades expliquen 
que quatre de les vuit vícti-
mes mortals de l’any passat a 
Osona i el Ripollès són, preci-
sament, ciclistes o motoristes. 
Sempre tenen les de perdre. 

Per això els conductors han 
de prendre consciència també 
de la necessitat de ser espe-
cialment respectuosos amb 
bicicletes i motos. I, alhora, 
l’administració ha de conti-
nuar millorant les carreteres 
i, alhora, senyalitzar de for-
ma adequada les calçades. 
L’Ajuntament de Muntanyola 
va demanar que s’instal·lessin 
senyals d’alerta a la carretera 
entre Malla i Collsuspina, on 
l’any passat es va haver de 
lamentar l’accident mortal 
d’un ciclista de Taradell. No 
s’ha fet res. Aquesta carretera 
és molt concorreguda per 
ciclistes. Hi ha qüestions que 
requereixen inversió; d’altres, 
com la senyalització, només 
voluntat. Cal estar alerta.

Mai es pot abaixar la 
guàrdia a la carretera

Bufar les espelmes
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Carme Brugarola                          

“Per ser conseqüents amb la nostra reali-
tat planetària hem de comportar-nos com a 
humans i no com a esclaus de velles ideologi-
es basades en la incapacitat de conèixer qui 

som.” Eudald Carbonell i Robert Sala.

He anat a veure Avatar aquests dies de festa al cinema Comtal 
de Ripoll. Van fer net de llaminadures. A la sessió de les 9 del 
vespre ja no en quedaven. “Ha vingut molta gent i ja no queda 
res”, anava repetint la dependenta als nous compradors. I tots 
en fila entrant a platea amb l’únic que hi havia: paperines de 
cartró a vessar de crispetes. Ha set maca la pel·lícula? La gent 
que sortia de la sessió anterior et deia que no estava pas mala-
ment, però et deixaven un regust agredolç que no acabaves 
d’entendre. 

Un cop dins i amb les crispetes a la falda, s’apaguen els llums 
i comença la projecció d’una de les pel·lícules més taquilleres 
d’aquests últims temps. Grans i petits atents a la pantalla.

Nota: al cinema Comtal de Ripoll no es pot veure Avatar en 
3D.  

Conec universitaris que la van anar a veure en 3D i els va 
agradar la pel·lícula. Quan es va acabar en volien més. Ho han 
deixat ben lligat per continuar amb la saga Avatar. Però...

Hi ha una dita en català que diu que els parenostres no ens 
deixen veure les avemaries. I vet aquí que l’espectacularitat 
del 3D pot arraconar un argument aparentment simplot. Un 
argument que s’hauria pogut escriure en una setmana, ha 
dit algun crític. Aquest western futurista amaga un model de 
societat que ens empassem servit amb safata de plata. Algú té 
por que tot plegat se’n vagi en orris i ens alliçonen des de ben 
petits perquè no ens desencaminem: la família nuclear és el 
més important, cal líders que ens guiïn, no podem ser dèbils, 
hi ha assetjats i assetjadors, sempre hi ha d’haver un guanya-
dor, el càstig com a solució davant dels conflictes, el mascle 
és el protector, la femella de comparsa, la individualitat arra-
cona la col·lectivitat, el pacifisme no convé, hi ha diversitat 
però cadascú dins la seva parcel·la... Ens injecten una moral 

ultraconservadora ben ensucrada. Quan ens ho passem tan 
bé volant enmig de papallones, tot és tan meravellós que el 
que ens expliquen no compta. Volen que el sentit crític desa-
paregui i els fa por no aconseguir-ho, ras i curt. Pot ser veritat 
que sense 3D som més capaços de fer altres lectures de la pel-
lícula?

No s’admet que els processos tinguin una direcció, orga-
nització i coordinació però no líders, no s’admet treballar les 
emocions i necessitats de cadascú per resoldre els conflictes, 
no s’accepta la diversitat dins la complexitat a l’hora de sen-
tir-nos iguals com a persones. Saben que la globalització mata 
la diversitat i que podem desaparèixer si no reaccionem però 
no els importa. Quantes llengües han desaparegut, quanta 
memòria històrica, quantes espècies? Incomptables. No volen 
que l’espècie humana sigui capaç d’integrar tota la riquesa 
d’aquesta diversitat, perdrien el control. Busquem nous Ava-
tars. 

TRIBUNA

Avatar

El comiat d’un manetes: 
Joan Mayans tanca una 
vida professional dedi-
cada a la reparació de 
petits electrodomèstics 

El primer nadó de l’any 
a Osona va néixer el 
migdia del dia 1 de 
gener

Protesta a l’Institut de 
Vic en conèixer que el 
centre deixarà d’impartir 
ESO i Batxillerat

Dol a l’esport osonenc: 
moren Ton Parell i Lluís 
Autonell

Detingut per fugir amb 
un quilo d’haixix a les 
Masies de Roda

1

2

3

4
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+ vist EL9NOU.CAT

L’any 2021 li 
van diagnosticar 
ELA. Això no va 
impedir a aquest 
veí de Ribes par-
ticipar a la cursa 
Sant Silvestre 

Ribetana. Les entitats espor-
tives, que li tenen una gran 
estima, li van voler fer un 
homenatge.

PROTAGONISTES

La vigatana ha 
obtingut una beca 
del Consell Euro-
peu d’Investigació 
per estudiar com 
la literatura dona 

veu a persones immigrants, 
que no tenen les mateixes 
facilitats per compartir la 
seva història. 

El Banc dels 
Aliments de 
Barcelona gestiona 
més de 30 milions 
de quilos d’ali-
ments. La pandè-

mia ha provocat un augment, 
de gairebé un 20%, de les per-
sones que necessiten aquest 
servei.

Núria Codina                 
Investigadora

Lluís Fatjó-Vilas                 
Banc Aliments Barcelona

Ramon Macias                
Veí de Ribes

Ens injecten una moral 
ultraconservadora ben ensucrada. 

Volen que el sentit crític desaparegui 
i els fa por no aconseguir-ho. Ens 

alliçonen des de petits perquè no ens 
desencaminem

Jordi 
Vilarrodà

Dijous, 29. 
La presenta-
ció del llibre 
La Vall de 
Camprodon 

als quatre vents, del qual tro-
bareu informació a la secció 
de Cultura, va donar peu a 
un interessant debat sobre 
l’adscripció comarcal dels 
seus sis municipis. Un tema 
sempre latent, que va arribar 
a cristal·litzar ja fa uns anys 
en la reivindicació d’una 
comarca pròpia per part 
d’alguns sectors. La idea no 
va prosperar llavors, i seria 
difícil que ho fes ara, però 
això no vol dir que la qüestió 
de fons hagi desaparegut. La 

vall ha tingut sempre incli-
nació cap a la Garrotxa, per 
raons diverses, i les comuni-
cacions actuals han accentuat 
el fenomen. La gran majoria 
dels joves que segueixen els 
estudis després de l’ESO ho 
fan ara a Olot. El nou hospi-
tal de la capital garrotxina 
és el de referència per als 
camprodonins, per sobre del 
de Campdevànol. En l’àm-
bit comercial i de serveis, 
l’atractiu olotí és innegable. 
I no és estrany: si amb poc 
més temps de desplaçament 

els camprodonins arriben a 
Olot, tres vegades més gran 
que Ripoll, té tota la lògica. 
La Vall de Camprodon és 
avui, administrativament, 
del Ripollès. Però en realitat, 
funciona com una extensió 
de la Garrotxa.
Dimarts, 2. Amb el nou any i 
els naixements de les prime-
res criatures de cada comarca 
(i del país en conjunt) treuen 
el nas els apocalíptics tenyits 
de xenofòbia que pronosti-
quen el final de Catalunya a 
partir dels noms i els orígens 

dels infants. Sort que aquests 
dormen i mengen (que és 
el que els pertoca) sense 
adonar-se de la quantitat de 
bestieses que circulen, que 
si no tindrien temptacions 
de tornar a l’úter matern. Els 
energúmens els neguen la 
condició de catalans, però al 
mateix temps lamenten que 
les seves famílies no s’inte-
gren. Només ens en sortirem, 
però, si els sabem fer actors 
d’aquest país, partícips del 
futur que hem de construir 
tots plegats. Si tenen ganes 
de llegir –activitat que sens 
dubte els faria bé– recomano 
als recalcitrants que llegeixin 
la secció de Cultura i el que 
hi expliquem de les germanes 
Sey Asare. Catalanes d’arrels 
ghaneses. 

Vall entre comarques  
i primers catalans

A correcuita

Les tres germanes 
Sey posen punt 
i a part a més de 
15 anys juntes 
als escenaris. 
Asseguren que 
hi tornaran, però 

mentrestant continuaran les 
seves trajectòries artístiques 
personals, que les han fet 
destacar en música i teatre.

Edna Sey               
Membre de The Sey Sisters
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Aquest any hi haurà 
eleccions generals a 
Espanya. Qui guanyarà? 

Si l’enquesta l’ha encarregat un dels 
tres diaris de dreta tirant a extrema 
de Madrid, El Mundo, ABC i La Razón, 
l’empresa que els hi fa dona guanya-
dors els partits que els tres diaris volen 
que guanyin, és a dir, PP i Vox. Si la fa 
el CIS, organisme oficial que depèn del 
govern del PSOE i Podemos, guanyarà, 
és clar, el PSOE. L’última enquesta del 
CIS, de desembre, deia que el PSOE 
guanyarà amb el 30,6% dels vots, amb 
dos punts d’avantatge sobre el PP. Vint 
dies després, una enquesta encarrega-
da per El Mundo deia que serà el PP 
amb el 30,9% dels vots, amb sis d’avan-
tatge sobre el PSOE. Segons el CIS, Vox 
obtindrà un 10,2% dels vots. Segons El 
Mundo, un 16,2%. Les matemàtiques 
no fallen mai, són una ciència exacta, 
excepte quan es tracta de calcular coses 
de política. Per cert, fa una pila d’anys 
que vaig néixer i encara no m’han tru-
cat mai per demanar-me a qui votaré.

Però a Catalunya qui li convé que 
guanyi? La resposta és molt difícil. Si 
el PP i Vox formen govern no afuse-
llaran pas els catalans perquè per ara 
ho prohibeix la Constitució, però més 
d’un tanc sí que veurem pels carrers. 
Si guanyen els mateixos d’ara, doncs 
continuaran marejant la perdiu sen-
se buscar una solució a l’actual estat 
de coses. No hi ha res que s’assembli 
més a un partit d’esquerres espanyol 
que un partit de dretes espanyol, em 
sembla que va dir Josep Pla. En defi-
nitiva, segurament el millor seria que 
guanyessin el PP i Vox, perquè de la 
manera que ens perseguiran potser 
els catalans deixarem de dormir i 
ens revoltarem, encara que sigui una 
mica, sense exagerar. 

Eleccions 
Jaume Espuny 

COM HI HA MÓN

És una tarda d’estiu; anys cinquanta. 
Tres sagals, els meus cosins –en Ramon 
i en Lluís, de Cal Sastre de la Guixa– i jo, 

juguem a pilota al bell mig del carrer Morgades. A un 
cantó, el jardí de Cal Arumí i a l’altre, la paret amb reixes 
i columnes del Portal de Sant Joan; casa meva. Molt de 
tant en tant hem d’aturar el joc i clavar un cop de peu al 
roc que fa de pal de la porteria; per deixar passar un auto! 
Per la vorera de Can Forcada s’apropa un home rabassut. 
Camina a poc a poc, gronxeja. És en Martí, l’hortolà del 
Portal, ve del carrer de Sant Pere, de casa seva, davant de 
Can Bruixa. Enretirem les pedres, recollim la pilota i cor-
rem a rebre’l.

“Jo tenia 12 o 13 anys quan venia a casa teva; amb el 
tiet Jesús i els meus cosins. Dúiem caixes i l’oncle ens 
ensenyava com havíem d’encaixar. Fèiem quatre sostres, 
amb prunes i encenalls; a dalt de tot hi posàvem les més 
maques, tapades amb un paper blanc. Eren prunes japone-
ses, molt grosses...” La noia de les prunes és Carme Rosés, 
defensora del patrimoni i professora de llengües i histò-
ria durant trenta anys. Filla de la popular família vigata-
na Can Rosés de la Fruita, uns negociants que tenien el 
magatzem a la plaça de Sant Felip i una parada al mercat 
de la Plaça. La Carme és gran, però té molta memòria: “En 
aquella època a les hortes de la ciutat s’hi plantaven tomà-
quets, mongetes tendres de les de mantega i de les de la 
Mare de Déu del Carme. Me’n recordo molt d’en Martí, 
venia sovint a la parada de casa, a portar hortalisses, i a 
l’estiu ens avisava que les prunes estaven a punt. En trè-
iem moltes, que hi haguéssim d’anar amb caixes –de 15 a 
20–, és que n’hi havia. Eren japoneses, la clàudia és més 
petita, més fosca, potser més gustosa”.

Jo també el recordo, en Martí, era trempat, servicial i 
molt xerraire; ens feia jugar, ens ensenyava a fer córrer 
l’aigua per les regues del camp de patates. Vestia sempre 
uns pantalons de vellut, de color gris, esmolats del cul i 
dels genolls. Ens agafava amb les seves mans grosses, de 
dits torts i engruixits per l’aixada. Tenia la seva pedra, era 
ben seva i ningú no la podia tocar, sovint s’hi asseia. Lla-
vors jo no sabia ben bé per què ho feia, ara sí que ho sé, 
estava en pau, amb la ment en blanc, aguaitant el bancal 
de les verdures, el de les mongetes enasprades i el dels 
cavallons i, potser, triant amb la vista aquella escarola que 
la dona l’hi havia demanat; per posar-la en remull quan 
arribés a casa. En Martí era un hortolà amb ciència, sabia 

com fer créixer un bon tomàquet, la ceba més picant i l’all 
més viu. Josep M. Solà i Sala (Vic, 1929), cronista oficial 
de la ciutat, la veu de la cavalcada dels Reis de Vic durant 
60 anys, ens ho explica prou bé en el seu llibre Els horto-
lans a la plaça de Vic: “La ciutat ha tingut un mal endè-
mic, la terra és bona, la gent també, però la falta d’aigua 
l’ha exclosa del món del regadiu. Els nostres horts són un 
prodigi de constància i dedicació. A casa nostra la terra és 
fruit del treball de l’home. Tenim l’horta Vermella, l’hor-
ta Fonda, l’horta d’en Xandri, la de Can Pau Raba, la de 
Can Macià, les de la Calla, la de Can Rocafiguera..., el seu 
regadiu són els núvols, la riera és la pluja”.

Carme Rosés diu que el Portal era una granja urbana. 
I té tota la raó, el meu avi hi va tenir vaques i una euga. I 
en Martí i la meva mare hi criaven conills i gallines. Cada 
dissabte pujaven a Plaça amb quatre cistells, per ven-
dre els animals. Jo els havia acompanyat alguna vegada i 
recordo els crits de les cridaneres gallinaires que des de 
la cantonada del carrer de Verdaguer es repartien els cli-
ents: “Aquella dona i aquell home que pugen amb quatre 
cistells són meus!”. De tot això no fa pas gaire, poc més de 
seixanta anys, un obrir i tancar d’ulls.

Solà i Sala no ens en parla, de l’horta del Portal; pot-
ser perquè la de casa no era horta, sinó hort. Amb això 
de la horticultura el femení engrandeix: l’hortet, l’hort 
i l’horta... Sí, és just, posem-ho al llibre de la història, 
Martí Viñas va ser l’hortolà del Portal, un home treballa-
dor, un prodigi de constància i dedicació. Voleu fruita de 
més proximitat?, les prunes del Portal no necessitaven el 
fred de la cambra; podeu comptar les passes: Morgades, 
Verdaguer, i ja som a Plaça, menys de tres-cents metres. 
Quan hi penso se’m fa la boca aigua, que bones que eren 
aquelles prunes japoneses!    

Miquel Ylla  
Metge cardiòleg jubilat i secretari 
d’Organització del PSC de Vic

Les prunes del Portal

Vivim en un món en què primen les 
aparences i les causes immediates. 

Què s’amaga, però, rere algunes accions socialment 
inacceptables?

Tots coneixem la frase. L’hem sentit desenes 
de vegades al telenotícies. “Era tan bon noi/a, no 
entenc com va poder cometre un crim així”, ens diu 
la ja arquetípica veïna de l’arquetípica localitat on 
s’ha comès un delicte qualsevol.

I sembla que, cada vegada amb més assiduïtat –i 
per part dels individus, televisats o propers, que un 
menys s’espera–, assistim a l’explosió d’emocions 
o accions incontrolades, que generen el que va des 
de conductes socials inacceptables fins a diversos 
actes delictius que requereixen d’una intervenció.

Per què passa això?
Segons J. Galtung, això és la causa directa, la 

manifestació visible, d’una violència més subtil, 
amagada, acceptada i fins i tot validada per les 
estructures de poder. Una violència estructural de 
la qual tots som còmplices.

“Flectere si nequeo superos, acheronta movebo”, 
deia Freud citant Virgili, en referència al gran 
poder que l’inconscient exercia en les nostres 
vides.

“No és saludable estar ben adaptat a una societat 
profundament malalta”, ens advertia Krishnamur-
ti.
“Quan el got ja vessa”, diu el refrany popular.

I és que la doble moral predomina a Occident.
Com podríem, els occidentals, fer gala d’una moral 
unidireccional, sòlida, evident per ella mateixa i 
amb uns resultats contrastables, quan la mateixa 
història que ha forjat el nostre benestar ens obliga 
a negligir, a mirar cap a una altra banda i a obviar 
la procedència i els efectes col·laterals dels nostres 
privilegis?

És possible que oprimits i opressors constitueixin 
un binomi que es necessita mútuament per retro-
alimentar-se, de desesperació uns, d’opulència els 
altres?

És possible, a més, que rere l’aparença de bondat 
que tot occidental benestant professa, s’hi ama-
guin un seguit de causes –de còmodes causes– a les 
quals no volem renunciar, i això sigui el detonant, 
o si més no la col·laboració essencial, de tot plegat?

Tots ens hem trobat regularment parlant dels 

mals del capitalisme més salvatge –mentre com-
prem a unes grans superfícies, de les quals som 
coneixedors i coneixedores dels seus fraudulents 
mètodes de producció i enriquiment– o ens hem 
omplert la boca de paraules com solidaritat, una 
solidaritat, però, que quan ens toca la butxaca, per 
poc que sigui, i per més que ens sobri, desapareix 
com per art de màgia... ai, la butxaca!

Tots proferim oracions i exercitem l’aparell buco-
fonador garlant d’ecologia, medi ambient i anima-
lisme, però quan toca portar aquest saber a la pràc-
tica... ai, la pràctica!

Tots hem fet una prèdica digna d’homilia sobre 
la necessitat de pau i amor al nostre estimat plane-
ta, però quan tenim l’oportunitat de prendre exem-
ple en el tracte amb el nostre germà petit, amb la 
veïna del cinquè, amb l’ancià sol i desvalgut, amb 
l’alumne que ha de suportar les nostres faltes... Ai, 
l’exemple!

En una societat basada no en la comprensió, sinó 
en la simple i conductista repressió dels nostres 
instints més primaris, només hi ha espai per a l’ac-
tuació quan la violència és visible, però es manté 
latent aquesta violència estructural, de fons, de la 
qual la que es presenta davant els nostres ulls n’és 
tan sols la punta de l’iceberg.

Com podem, a la llum d’aquest coneixement, jut-
jar amb un mínim d’equanimitat el pròxim?

I és que en la violència, com en tantes altres 
coses... allò visible té la seva causa en allò invisible. 

L’invisible en el visible
Guillem Gallifa 
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Hem coincidit en el temps a manifestar la 
voluntat d’assolir la independència nacional. 
En això i prou ens assemblem Catalunya i Escò-
cia. En res més: ni des del punt de vista lingüís-

tic (a diferència dels catalans, els escocesos tenen una llengua 
amb pocs parlants, però amb un reconeixement superior), ni 
des del punt de vista territorial (Escòcia té una superfície de 
78.772 quilòmetres quadrats, amb una població de poc més de 
cinc milions d’habitants, mentre que Catalunya té 31.895 qui-
lòmetres quadrats i una població de poc més de set milions i 
mig d’habitants), ni, sobretot, en qüestions polítiques: a dife-
rència d’Escòcia, que voluntàriament forma part del Reialme o 
Regne Unit, Catalunya es troba integrada, com a conseqüència 
de diverses derrotes històriques (les més estrepitoses en 1714 i 
1939), en un Estat indissoluble, fèrriament unitari.

Ja vaig explicar fa temps en tres articles consecutius la dife-
rència entre la unió i la unitat, i entre els unionistes i els uni-
taristes: de fet, es pot parlar d’unionisme en el cas del Regne 
Unit, mentre que en el d’Espanya només es pot fer referència 
a l’unitarisme: si la unió –en què es reconeix tothora l’entitat 
de les parts– és fruit d’un pacte entre dos regnes, la unitat, 
sovint provinent d’unes victòries i d’unes derrotes militars 
(amb les consegüents humiliacions i propòsits d’assimilació o 
d’anihilació del vençut), suprimeix la diversitat. Per això, jo, 
que faig els possibles per conèixer-me a mi mateix, i de vegades 
goso suggerir als altres que també ells procurin fer-ho, crec 
que s’enganyen i ens enganyen aquells polítics o escriptors que 
donen el nom d’unionistes als unitaristes espanyols, elevant-
los a la categoria de gent raonable i amable, sempre disposada 
a admetre –no diguem ja a fomentar– la diferència, a preservar 
la dignitat de les persones i a procurar el màxim benestar del 
conjunt dels ciutadans.

Que les reflexions anteriors no són teoria pura, ho demos-
tren els fets intensament viscuts a Catalunya en els darrers 
anys. La societat catalana, dolçament enganyada en la identifi-
cació o confusió entre l’unionisme i l’unitarisme, ingènuament 
convençuda que les regles democràtiques serien respectades 
amb lleialtat per Espanya i per Europa, va emprendre, després 
que havien estat esgotades infructuosament totes les vies de 
diàleg amb l’Estat, un exemplar procés unilateral sense rastres 
de conductes violentes per tal de culminar la independència i 
esdevenir en plenitud allò que és. 

Qui va impedir la realització del noble ideal va ser Espanya 
amb la seva obsessió de mantenir la unitat. I, a diferència del 
que feia Catalunya amb tota la seva innocent candidesa, l’Estat 
no va estalviar ni la mentida ni la violència. Havia ja passat 
un any de la històrica jornada de l’1-O, quan un exministre 
pronunciava aquests mots: “El Estado español no se retirará 
pacíficamente de Cataluña ni entregará las llaves de las depen-
dencias y arriará la bandera”. Unes expressions amenaçadores, 
violentes, curulles d’odi. Fins a tal punt que les autoritats, 
amb tota la capacitat del seu poder, es van dedicar a construir 
un relat ple de falsedats per tal de presentar com a guerra allò 
que havia estat concebut i realitzat des d’una pau profunda i 
disfressar de violentes unes diades modèliques, impecables i 

exemplars. Per a ells la jornada del registre de la Conselleria 
d’Economia havia estat violenta... Jo, que vaig ser-hi davant 
amb un amic cap allà a les 7 del vespre, puc assegurar que s’hi 
respirava una pau semblant a la del dia de la celebració del 
referèndum, trasbalsada només per la violència de l’Estat. 
Manipulant els mots, per la semblança en la terminació, van 
convertir en “tumultuari” un acte que havia estat espectacular-
ment “multitudinari” i exemplarment pacífic.

Les realitats nacionals escocesa i catalana són ben diferents. 
Escòcia va fer un referèndum d’autodeterminació en pau, men-
tre que Catalunya va gosar tirar-lo endavant a pesar de les ame-
naces i les violències estatals. Escòcia pretén dur a terme un 
segon intent, encara que el Reialme Unit al qual pertany ja li 
ha començat a posar obstacles. Tanmateix, si s’ho proposa, tro-
barà la manera d’aconseguir-ho. Catalunya, en canvi, sempre 
serà presentada al món com a violenta, perquè la Constitució 
espanyola no permet la secessió d’una part del seu territori i, 
com que l’Estat no s’avindrà mai a fer un referèndum acordat, 
l’única sortida que queda, segons el raonament dels mandata-
ris, és la de la violència, una violència evidentment provocada 
per uns pacífics ciutadans desarmats i indefensos. Ah!, i si 
amb això no n’hi hagués prou, Espanya podrà recórrer sempre 
que ho cregui convenient a l’article 155... Tot això es va dient 
mentre hi ha en actiu una taula de diàleg entre els governs 
català i espanyol, de la qual una part espera poder sortir amb 
una amnistia i un reconeixement del dret a l’autodeterminació. 
Pures il·lusions. No ho tornarem a fer.

Jaume Medina  
Filòleg

Catalunya i Escòcia, res a veure

JO
R

D
I 

PU
IG

Escòcia va fer un referèndum 
d’autodeterminació en pau, mentre 

que Catalunya va gosar tirar-lo 
endavant a pesar de les amenaces i 

les violències estatals

Desitjar felicitat i bona sort per 
Cap d’Any és un costum ben bonic. 
És com si penséssim que canviar de 
número farà màgia sobre les nostres 

vides. Però molts dels bons propòsits fets per Cap 
d’Any s’han abandonat abans d’acabar gener. Clau-
dicar i deixar-se guanyar per les rutines de sempre 
és igual de fàcil que fer-se propòsits i és que, si el 
propòsit no ha estat ben meditat i fet prenent cons-
ciència de com som i de què som capaços de mante-
nir, més val que no ens proposem res perquè només 
amb la màgia no s’arriba gaire lluny. 

Fer-se propòsits és desitjable i pot ser una molt 
bona manera d’esperonar la quitxalla. El propòsit 
pot ser un estímul per al conformista i una mane-
ra d’avivar l’ànim d’aquell que està avorrit de tot. 
No oblidem que tot bon propòsit s’ha de plantejar 
des de la reflexió i el coneixement de les capacitats 
i possibilitats de cadascú, perquè si un propòsit és 
inassolible pot tenir un efecte devastador en qual-
sevol estat d’ànim. Tot propòsit és una fita, quelcom 
que assenyala un camí en el nostre itinerari vital, 
de manera que requereix fer revisió d’allò que fun-
ciona i allò que no a la nostra vida. Un bon propòsit 
ha d’estar dotat de realisme i il·lusió, d’intenció i 
determinació ferma per passar a l’acció, d’objectiu 
clar i d’alguna manera de saber si s’ha assolit o no.

Alguns adults disposen de prou capacitat per 
fer-se bons propòsits anuals, posseeixen eines per 
assolir-los i també per modular-se al llarg de l’any 
si les coses canvien i n’han de redefinir els objec-

tius inicials. Però infants i adolescents no tenen les 
mateixes destreses. 

Per això, podríem convertir en un bon propòsit 
per a totes les famílies amb fills el fet de mostrar-
los maneres d’explicitar propòsits que harmonitzin 
amb la manera de fer i ser de cadascú. Per fer-ho, 
no es pot oblidar que el propòsit ha d’anar acompa-
nyat, sempre, d’un pla d’acció i que tot pla d’acció 
s’ha de concretar: “Només usaré el mòbil en sortir 
d’escola i fins l’hora de sopar”; “menjaré verdura un 
mínim dos dies a la setmana”, etc. No oblidem que, 
per als adults, un any pot ser un període assumible, 
però no ho és per a cap infant ni per a cap adoles-
cents. Ells viuen en la immediatesa, en el present 
més efímer, de manera que els seus bons propòsits 
haurien de ser, com a molt, mensuals. Així que ja 
podeu marcar-vos, tota la família, 12 petits bons 
propòsits per a aquest any 2023. A veure qui els 
assoleix tots abans d’acabar l’any! 

Bons propòsits
TRES UNCES D’EDUCACIÓ

Agnès Boixader  
Mestra jubilada

En una oca-
sió un amic 
em va recri-

minar que parlés en català a 
la seva mare castellanopar-
lant, perquè ell ho conside-
rava una falta de respecte. 
Em va dir que com que la 
dona era més gran, jo havia 
de canviar de llengua per di-
rigir-m’hi. Li vaig respondre 
que la falta de respecte seria 
parlar-li en castellà, perquè 
suposaria considerar-la in-
capaç d’entendre la llengua 
del lloc on ha viscut la major 
part de la seva vida.

La croada contra el català 
és molt més virulenta ara 
que anys enrere. Ens poden 
impedir exercir la inde-
pendència econòmica, o la 
política, i fins i tot en molts 
sentits la cultural, però sem-
pre que siguem capaços de 
preservar l’idioma, saben 
que tenim una eina molt 
més poderosa que la resta. 
Per això les agressions cap 
al nostre idioma són cons-
tants, i la imposició del cas-
tellà avançarà com una pico-
nadora si no som proactius a 
fer-hi front.

De fa temps que sostinc 
que cadascú em pot parlar 
com vulgui, i això no el con-
verteix en un maleducat, 
però que ningú em tracti 
com a tal per parlar en la 
meva llengua. I que si dues 
persones tenen la voluntat 
d’entendre’s tant s’hi val 
l’idioma que utilitzin, que 
acabaran fent-ho. Una altra 
cosa és que un dels dos no 
busqui aquesta entesa. Ales-
hores podem actuar de dues 
maneres: com sempre arros-
segant-nos, o bé plantant 
cara –i idioma– a la intole-
rància.

Educació  
i respecte

Jordi 
Remolins

L’ESTERNUT
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El contacte constant i permanent 
amb la realitat dels refugiats com-
porta sortir al pas d’informacions, 
crítiques i reaccions molt allunya-

des de la realitat. Una d’elles és la que treuen feina 
als nacionals. En absolut, ho he pogut comprovar 
al llarg dels prop de 25 anys que col·laboro com a 
voluntari de Creu Roja. M’explico. 

Quan vaig entrar de voluntari a la Creu Roja del 
Berguedà em van proposar fer classes de català a 
grups d’immigrants, en general. Tenia classes amb 
un munt de persones, procedents de deu o quinze 
països diferents. Aquesta va ser la meva ocupació 
durant una dotzena d’anys. 

Fa sis anys es va crear el Centre de Protecció 
Internacional per a Refugiats, a Berga, i aleshores 
em van proposar ser el professor de castellà per a 
tots els procedents de països amb altres llengües. 
A tots ells se’ls facilita l’aprenentatge també del 
català si així ho decideixen, i lògicament a tots els 
procedents de Llatinoamèrica. 

Ara, sis anys després d’haver acollit més de sis-
cents refugiats, dels quals més o menys la meitat 
han passat per les meves classes, puc assegurar 
que s’ha fet una magnífica feina d’equip, amb uns 
resultats notables, tot i les dificultats en temes com 
recerca d’habitatge de lloguer i recerca de treball. 
Més difícil el primer que el segon.

D’entrada, tirar per terra tota ombra d’insegure-
tat o de persones conflictives. Al contrari, han tin-
gut experiències prou difícils i traumàtiques com 
per buscar pau i tranquil·litat, tenir un habitatge 
digne i una feina estable. En resum, començar una 
nova vida, sabedors que el més probable és no tor-
nar mai més al seu país d’origen. No volen res que 
destorbi aquest objectiu i mai es ficaran en proble-
mes ni conflictes que posin en perill documents i 
continuïtat. 

Arribats aquí, durant els primers mesos tenen 
un acolliment, en forma d’estada, alimentació, 
ajuda mèdica, psicològica, formació i integració. 
El coneixement d’una de les llengües oficials és 

fonamental, així com nocions bàsiques de cultura, 
tradicions, història. L’afany per saber i aprendre és 
general i integral. 

I per a la integració res més vital que trobar feina 
i habitatge. En qüestió de feina, queda clara l’exis-
tència de milers de llocs de treball que no volen 
ocupar els nacionals. Sense aquests immigrants, 
provinguin d’espais de refugiats o no, el país no 
podria funcionar. D’entrada cal dir que molts pocs 
nacionals accepten treballar dissabtes i diumenges. 
Molts altres tampoc ho volen fer en jornada noc-
turna, i moltíssims altres no volen ni sentir a parlar 
de treballar en oficis com els d’ajudant de cuina, 
empreses de neteja, cuidadors de gent gran, treball 
domiciliari, soldadors, repartidors amb furgoneta 
o camió, peons de la construcció, pintors, fusters, 
lampistes i un llarg etcètera que allargaria la des-
cripció mitja pàgina més. 

Aleshores, queda clar que l’acolliment i les facili-
tats per obtenir papers i aconseguir una feina per-
met complir un doble objectiu: protegir persones 
perseguides en els seus països i alhora contribuir a 

resoldre deficiències del mercat de treball interior. 
Les dues parts en surten beneficiades.

I puc assegurar que no es fan diferències a l’ho-
ra d’acollir refugiats. Poden arribar per terra, mar 
o aire, que tots al final passen per tràmits i filtres 
similars. S’estudien tots els casos, i es van propor-
cionant papers en funció de la documentació apor-
tada o de la que es pugui aconseguir, ni que sigui 
a milers de quilòmetres d’aquí. El Centre és una 
mena de Torre de Babel, amb una quinzena o vin-
tena de nacionalitats amb els seus corresponents 
idiomes. 

Així doncs, és hora de tirar per terra simplifica-
cions, acusacions i crítiques que res tenen a veure 
amb la realitat. Hem tingut o tenim persones pro-
cedents de Geòrgia, Azerbaidjan, Afganistan, Ucra-
ïna, Rússia, Senegal, Burkina Faso, Congo, Mali, 
Gàmbia, Somàlia, Ghana, Guinea, a més a més d’uns 
quants països de l’Amèrica Llatina. 

Aquest conjunt comparteix vida i espai, durant 
uns mesos, a l’espera de tenir la preparació, forma-
ció i documentació precisa per iniciar el vol cap a 
l’exterior en forma d’habitatge i feina. Durant un 
temps, Creu Roja continua vetllant per la seva inte-
gració fins a esdevenir totalment independents. 

Mirant enrere, queda clara la bona feina feta, vis-
tos els resultats, i sobretot queda clara la necessitat 
de comptar amb entitats i organitzacions capaces 
de gestionar centres com el de Berga. Cada any, 
arriben uns milers de refugiats que es van repar-
tint per tots aquests centres, coordinats i super-
visats per les institucions, nacionals, estatals i de 
la UE. Així, es va donant compliment al vell acord 
pres per la UE, en el moment àlgid de la guerra, a 
Síria. D’allà provingueren les primeres onades de 
refugiats. Després, han vingut i venen d’arreu del 
món, on hi ha crisis i guerres. Per desgràcia, n’hi ha 
en un munt de llocs. 

Ens pertoca a tots aportar solució als qui han arri-
bat fins aquí. Alguns, després de mesos de traves-
sia en les pitjors condicions. Arribats aquí, ha de 
quedar clar que no aporten conflictes, no aporten 
inseguretat ni detreuen feina a qui no en té. Tot el 
contrari. I qui ho vulgui comprovar que busqui la 
informació i la documentació que ho demostra. 

Joan Roma  
Exalcalde de Borredà

Sis anys i sis-cents refugiats després

M
A

R
C

 S
A

N
Y

É

Una notícia recent. Ripoll ha de re-
nunciar, per ara, a reformar la façana 
de l’ajuntament, el Departament de 

Cultura li exigeix un estudi arqueològic. És de supo-
sar que volen veure si hi troben algun element per-
dut sobre els orígens del Bressol de Catalunya. Si, 
mentrestant, cau un tros de barana al cap d’una  per-
sona el diagnòstic serà: ha estat un accident a cau-
sa d’una dosi extrema de burocràcia sense un bocí 
de sentit comú. Aquest neguit pels orígens recorda 
una anècdota viscuda. Amb motiu de la Festa de la 
Llana, compartien la taula d’autoritats Maria Aurè-
lia Capmany i el president de les Tradicions catala-
nes. En un moment donat van passar unes pubilles 
amb el vestit tradicional. El president de les Tradi-
cions va preguntar pel seu origen i la Capmany li va 
contestar: “Van vestides com goyesques, si vostè ob-
serva pintures de Goya amb estampes madrilenyes, 
veurà que porten vestits semblants, era la moda”. Da-
vant aquest envit, va canviar la pregunta tot dient 
que es volia referir a com era el vestit de les dones 
catalanes que no rebien influències. La Capmany va 
acabar la conversa tot dient: “Les pageses catalanes, 
de l’època, no es vestien, es tapaven o s’abrigaven”.

En principi l’actuació de Cultura per les obres a 
l’ajuntament s’entén, per llei ha de supervisar totes 

les actuacions que es fan dins un radi al voltant 
del monestir de Ripoll. L’ajuntament es troba 
en aquesta zona. La prerrogativa és comprensi-
ble, pretén evitar actuacions que desentonin del 
conjunt  monumental. Dit això, el que no s’ente-
nen són els seus criteris. Dins aquest radi, fa uns  

mesos es va inaugurar l’entrada a un refugi de la 
Guerra Civil. La construcció és un monument al 
mal gust, just davant el monestir. Per què Cul-
tura, que se sàpiga, no va dir-hi res, i en canvi no 
permet arreglar la façana? 

L’ACA (l’Agència Catalana de l’Aigua) és un 
organisme de la Generalitat amb competències 
sobre el cicle de l’aigua, la seva funció és neces-
sària i no es pot discutir. No es pot discutir el 
què, però sí el com. Si es consulta la documen-
tació sobre les zones inundables de Ripoll (tam-
bé podria ser qualsevol altre poble de la conca 
del Ter), amb períodes de retorn de 10, 100 i 500 
anys, no s’entén com es va poder fer una pros-
pectiva d’aiguats a 500 anys quan els registres 
històrics són, com a màxim, d’uns 200 anys. Les 
zones inundables a 500 anys, molt segur, les va 
determinar un programa informàtic que, segons 
els paràmetres emprats i la radicalitat del progra-
mador, pot donar unes dades o altres. Si les dades 
d’inundabilitat a 500 anys fossin només un exer-
cici teòric podria passar, però tenen valor norma-
tiu i poden afectar el patrimoni dels ciutadans. 

Recentment la Cambra de Comerç de Lleida 
s’ha queixat per les empreses que cada any dei-
xen aquesta província per instal·lar-se a l’Aragó. 
La raó s’ha de buscar en la paperassa que exi-
geix la Generalitat, davant l’agilitat dels tràmits 
del govern de l’Aragó per establir una activitat 
industrial. La ironia és que mentre que el pre-
sident de la Generalitat contínuament reclama 
reindustrialitzar Catalunya, la burocràcia catala-
na sembla que està treballant perquè aquesta es 
faci a l’Aragó. 

Una burocràcia patriòtica?
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Pere Jordi Piella 
Alcalde de Ripoll 1979-1993

No s’entén que s’hagi permès 
una obra com l’entrada al 
refugi de Ripoll, que és un 
monument al mal gust, i es 

posin traves a la reforma de la 
façana de l’ajuntament
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Soc en un avió direcció a Düsseldorf 
(Alemanya). Abans d’enlairar-nos, 

he comprovat que m’esperaven dues hores de vol; 
així que m’he pres la llibertat d’escriure la columna 
d’aquesta setmana amb el cap en els núvols. Men-
tre l’avió es prepara a la pista, llegeixo el nom de la 
companyia a la targeta d’embarcament: Eurowings. 
És la mateixa companyia alemanya que va absor-
bir Germanwings ara fa set anys. Llavors, com si es 
tractés d’una pel·lícula, començo a recordar foto-
grama a fotograma aquell 24 de març: el dia que 
el vol 9525 direcció a Düsseldorf es va estavellar 
deliberadament.

Recordo el primer nomenament a l’institut G el 

curs del 2017. Amb només mitja jornada, no havia 
tingut ocasió de recórrer el pati amb atenció i fixar-
me en el memorial que hi ha en un racó, fins l’acte 
que van celebrar algunes professores un matí de 
primavera. S’hi havien reunit al voltant amb un 

ram de flors. Però no va ser fins al cap d’uns dies 
que em vaig veure amb cor de preguntar per aque-
lla trobada. La resposta em va arribar com una 
galleda d’aigua freda: l’escola víctima de l’accident 
de Germanwings eren les Junge i les Lehrerinnen 
que havien acollit les alumnes i professores del 
nostre institut durant l’intercanvi de feia dos cur-
sos. L’acte commemorava la mort de les 16 alum-

nes i les dues professores en el que l’institut havia 
batejat El passeig dels alemanys, després de plantar-
hi 16 cirerers i 2 xiprers. 

El 25 de març de 2015, el meu tutor de Blanquer-
na ens havia encarregat dur un diari al seminari. 
Jo havia comprat el diari El País. No perquè en fos 
lectora habitual, sinó perquè combinava la meva 
jornada universitària amb les pràctiques a la redac-
ció de Barcelona. Recordo fullejar el diari abans 
que el professor arribés sense poder reprimir llà-
grimes de vergonya. La tarda abans, els telèfons de 
les periodistes del carrer Casp no paraven de sonar. 
La cap de Successos ens havia encarregat a totes les 
allà presents publicar les històries personals de les 
150 víctimes d’aquell accident –calia alimentar el 
que algunes anomenen periodisme del cor, si és que 
se’n pot anomenar periodisme–. Recordo la con-
versa a porta tancada amb l’A.P., llavors cap de la 
redacció, i la seva lliçó abans d’acomiadar-me per 
la porta (contrària al sensacionalisme que se’ns exi-
gia). Però el mal ja era fet: sabia buscar contactes i 
el meu telèfon tampoc havia deixar de sonar...
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L’escola víctima de l’accident 
de Germanwings havia acollit 
membres del nostre institut

Quin contrast!

Quin contrast tan emocionat i tan visceral! Estic es-
coltant i observant per televisió els grans concerts 
de Nadal i Cap d’Any i al mateix temps penso en els 
pobres humans que viuen les guerres. Quina sensa-
ció tan agredolça! Ploro escoltant i sobretot veient 
la gent dels concerts com de felices arriben a ser i 
no deixo de pensar en l’altra part del món que pa-
teix una guerra sense cap lògica com és la d’Ucraï-
na i moltes d’altres! Sembla impossible que els hu-
mans puguem sentir al mateix temps una sensació 
de plenitud com és escoltar un concert de música 
on tota la gent està molt involucrada... i no massa 
lluny d’allà cauen uns míssils sense un objectiu lò-
gic, només per matar!, i maten gent innocent com 
nosaltres mateixos. Al final, accepto que la vida és 
així de bèstia. Al final accepto que gràcies a aquests 
contrastos la vida continua. Em costa d’entendre 
però ho sento així. Un dia vull pensar que hi haurà 
pau. Hem nascut per viure.

Albert Altés Segura 
Llançà/Vic

Gràcies a la Fira del Disc
 
La família dels 3 Cantons i en especial el Nen i 
la Sunta volem donar les gràcies a tots els orga-
nitzadors de la Fira del Disc de Santa Eugènia i 

a l’Ajuntament. El passat 16 de desembre vam 
poder tornar a gaudir dels 3 Cantons, de casa. El 
Nen i la Sunta van tornar a estar rodejats de tots 
aquells que han passat hores i hores amb ells 
dins dels 3 Cantons, on hi ha guardades milers 
d’històries i d’anècdotes que divendres vam tor-
nar a viure. El dissabte 17 a la tarda, dins el marc 
de la Fira del Disc, se’ls va fer un petit homenat-
ge que ens va arribar al cor. Ni la Sunta ni el Nen 
van poder articular cap paraula de l’emoció que 
van sentir. I és per això que tota la família volem 
donar-vos les gràcies. Gràcies de tot cor per fer-
nos viure aquests bonics moments amb tots vosal-
tres! Una abraçada ben forta a tots els organitza-
dors, Ajuntament i en especial a en Genís! Gràcies! 

Família Fabregó (3 Cantons) 
Santa Eugènia de Berga

Fer i desfer

Recordo que quan van reunir els veïns per fer la 
reforma del carrer Jacint Verdaguer de Vic i valo-
rar l’amplada que havien de tenir les voreres, jo 
vaig proposar, ja que serien gairebé un metre més 
amples, de fer una galeria de serveis, per si més 
endavant s’havia de fer passar algun tub. En aquell 
moment, ens van dir que aquest punt no estava 
considerat en el projecte. Pel que hem vist, valia 
la pena que ho haguessin tingut en compte, ja que 

fa pocs dies van començar a fer unes rases a amb-
dós cantons del carrer per fer passar un servei 
d’Endesa. Confiem que no ens deixin aquest nyap 
d’una manera definitiva i que tornin a deixar les 
voreres tal com van quedar després de la reforma. 
No n’aprendrem mai...

Carme Rosés Pou 
Vic

Ogassa, dades reals

Després d’haver llegit dos escrits sobre el tema dels 
empadronaments a Ogassa, posem xifres a aquelles 
paraules. És impossible que es vulgui forçar a tenir 
llistes tancades perquè la dada de població que es 
té en compte és l’última que apareix al BOE i aques-
ta es va publicar el 21/12/2022 referent al padró a 
1/1/2022 i és de 222 persones. Per tant, es faran llis-
tes obertes, cosa que ja fa mesos que l’Ajuntament 
sabia. L’any 2021 hi havia 240 habitants i el gener 
de 2022 n’hi havia 222, 18 persones menys. Actu-
alment n’hi ha 17 més i 12 expedients per resoldre. 
Massius? Any 2021, segons la liquidació, l’endeuta-
ment del poble era de 735.000  euros. Això repre-
senta un 200% dels ingressos, això és sanejat? Els 
ingressos van ser de 368.379 euros gràcies a l’incre-
ment d’impostos que rigorosament paguen la majo-

Bústia

(Continua a la pàgina 26)

He titulat la peça amb el mot que el 
diari escriu al titular, traduint, supo-
so, el sosiego original. Que és un mot 

corrent en castellà, però no pas per a nosaltres, per 
això aquesta forma tan allargassada és d’ús exclu-
sivament escrit; una d’aquelles paraules i expres-
sions (i n’hi ha tantes) que agraden als mitjans, 
però repugnen a la parla oral; jo hauria preferit 
assossec, tampoc gens usual, però que com a mínim 
es pot pronunciar, i de fet no seria cap mala idea 
incorporar-lo (a diferència d’assossegament, un mot 
d’aquests artificials format amb el sufix -ament 

que tant agraden a certa lexicografia encarcarada 
i antipeuterrista). Començo pel començament. La 
família d’assossegar és petitona, molt petitona (mit-
ja dotzena mal comptats) però molt assenyada: pro-
venen de sessicare (‘assentar, fer reposar’), que és 
un derivat de sedere, ‘seure’. Res de més lògic que 
mirar de retrobar la calma o la quietud momentàni-
ament perdudes aturant-te un segon a seure; és un 
verb de regust culte, o literari: ens l’imaginem molt 
més fàcilment a les pàgines d’una novel·la (“Tam-
poc ningú no t’empaita, assossega’t. T’atures, escol-
tes...”), escrivia Xavier Benguerel a Icària, Icària, 
1974) que no pas en la conversa oral, tot i que tam-
poc seria tan impensable.

Què porta, doncs, un redactor d’un mitjà escrit a 
traduir sosiego per desassossegament quan disposa 
no solament del sinònim assossec, més curt i mane-
jable, sinó també de calma, quietud o tranquil·litat, 
els tres que proporciona el diccionari? Només se 
m’acudeixen dues coses: que s’hagi limitat a copiar 

la primera solució que li ha proporcionat un dicci-
onari d’equivalències (un CAST/CAT) o que hagi 
triat a consciència la més enrevessada de totes les 
opcions. La primera cosa indicaria descura i des-
coneixement de la llengua, i la segona esnobisme: 
virtuts que certament no ajuden a enlairar el nivell 
cada dia més paupèrrim de l’ofici.

El cas me’n recorda dos de semblants, els dels 
adjectius desapacible (incorrecte en català, però que 
se sent força) i empedreït. Tots dos es fan servir en 
sengles locucions fixades (‘dia/temps desapacible’ 
i ‘fumador empedreït’), en comptes dels més opor-
tuns i naturals desavinent i aferrissat respectiva-
ment. Tant de bo aquest gust per la pedanteria, i, 
per tant, pel fet de fer volar coloms, no el compar-
teixi la magistrada del tribunal que va dir justament 
que això de l’autodeterminació és una cosa que cal 
considerar calmadament asseguts, i no amb el mat-
xet a la mà, com solen fer els nostres veïns. Que el 
desassossec no ens ofusqui.

Assossegament

RODA EL MÓN I TORNA EL MOT

Pau Vidal 
Filòleg i escriptor 

@pauetvidal

Cireres japoneses

REEDUCANT LA MIRADA

Laura B. Serna 
Professora i periodista 

@LauraBSerna1
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ria de veïns. Seguim fora dels límits màxims legals, 
110%. Finalment, l’Ajuntament ha iniciat d’ofici la 
baixa del padró de Carles Mercader, única perso-
na que ha dit públicament que es presenta. Sembla 
increïble que un ajuntament d’ERC actuï així.

Cristian Igualada Pérez  
Begur

A l’alcaldessa de Campdevànol

Dolors Costa, alcaldessa de Campdevànol, en data 
23/12/2022, vaig rebre contesta a la meva recla-
mació sobre la vostra denegació del servei d’aigua 
municipal al local comercial de la meva propietat, 
de la plaça de la Dansa, 2, de Campdevànol. En la 
resposta us vau limitar, de forma totalment dece-
bedora, a transcriure únicament i exclusiva els 
articles 31.3 i 31.4 del Consorci Congiac. En cap cas 
m’aclariu els motius exactes i precisos, tal com us 
vaig demanar, pels quals m’heu denegat el servei 
d’aigua. Permeteu recordar-vos que teòricament, es 
veu, esteu al servei dels ciutadans de Campdevànol 
i que aquests, n’estic segur, no us van votar per 
burocratitzar la funció pública ni per intervenir-la 
fins als límits que ho esteu fent. Dissortadament, 
com tantes altres administracions públiques de 
Catalunya, en lloc de facilitar les diferents funci-
ons que teniu assignades l’únic que feu és posar 
bastons a les rodes i complicar, amb les vostres des-
orbitades exigències, qualsevol senzilla gestió fins 
a límits insospitats. Esteu de sort, al no estar censat 
no puc votar a Campdevànol, perquè si pogués mai 
dels mai us votaria.

Joan Tarrida Miquel Vic

En record de Teresa Mirambell

El passat 25 de desembre va morir Teresa Miram-
bell, exalcaldessa de Tona, i des del grup municipal 
de Junts per Tona volem traslladar el nostre reco-
neixement i el condol més sentit per la mort de la 
nostra companya i amiga a la seva família, amics, 
companys i a totes les persones que la coneixien i 
valoraven la seva professionalitat, entrega i dedica-
ció, així com la seva actitud proactiva i voluntat de 
servei públic. Teresa Mirambell, o la Teresineta, va 
ser una persona molt estimada. Durant el seu tra-
jecte de 19 anys per l’Ajuntament de Tona, i sent 
la primera alcaldessa de Tona, entre el novembre 
de 1985 i el juny de 1995, va deixar un gran llegat 
polític que es reflecteix en com és el municipi avui 
en dia. Des de la residència del Casal d’Avis fins al 
pavelló d’esports, la inauguració de l’escola L’Era 
de Dalt o bé l’inici d’excavacions del Camp de les 
Lloses, entre molts altres actes. Uns fonaments 
que expliquen l’actualitat tonenca en tots els seus 
àmbits: benestar social, esports, patrimoni, cultu-
ra, educació... Se n’ha anat una gran política, però 
sobretot una gran persona, una referent i una gran 
amiga. Per molts ha estat un gran exemple i en vam 
aprendre moltes coses. La seva dedicació, la seva 
capacitat de transmetre estimació i il·lusió, la seva 
saviesa i intel·ligència. Uns principis i valors que 
va transmetre també en la seva professió, la infer-
meria, que de ben segur que molts tonencs i tonen-
ques podran corroborar. Gràcies per tot l’acompa-
nyament i la dedicació que has realitzat al llarg de 
tots aquests anys, tant de servei públic com perso-
nal, de manera honesta i entregada, sempre amb 
l’objectiu fonamental de contribuir a l’impuls i a la 
millora del poble de Tona. Et trobarem molt a fal-
tar.

Marc Poveda, en nom del  
grup municipal de Junts per Tona  Tona

Pepita Casals, de Can Tomaset
Tot el poble la coneixia, la Pepita, si no pel nom sí 
pel seu tarannà de parlar i saludar a tothom. Amb 
la mort de la Pepita se n’ha anat una de les poques 
persones que encara queden a Centelles que havien 
viscut i són testimonis de la Guerra Civil, ho recor-
dava perfectament. Ella en esclatar la guerra tenia 
uns 11-12 anys. Va presenciar la crema de l’església. 
Com a criatura observava la por del poble amb els as-
sassinats d’homes que molts dies es trobaven morts 
a la cuneta. També recordava molt bé l’entrada dels 
nacionals, i tres dones que van pelar a zero al mig de 
la plaça perquè havien xibatat homes que estaven 
amagats que no volien anar al front, i el comitè els 
anava a buscar i els matava. I altres horrors d’aquell 
temps. Era vertaderament un testimoni vivent. Un 
altre aspecte dels que l’hem coneguda de gran era la 
manera de ser de la Pepita, com va dir el mossèn a 
l’enterrament, decidida, enèrgica una dona de geni i 
caràcter. Cal destacar la seva generositat. Les portes 
de casa seva estaven obertes per acollir a qui neces-
sitava d’alguna cosa que ella li pogués donar. Sem-
pre a punt de col·laborar amb tot el que es feia al 
poble. Era una bona pessebrista. Va col·laborar en la 
fundació de l’Associació de Pessebristes de Cente-
lles, va formar part de la primera junta molt temps, 
hi ha pessebristes actuals que en són pel seu entu-
siasme pel pessebrisme. També va col·laborar en la 
fundació de l’Associació de la Gent Gran de Cente-
lles, formant part molt activa de la primera junta de 
l’associació. Un agraïment envers la Pepita, que ens 
ha deixat. Molts la trobarem a faltar.

Assumpta Vall-llovera Roca Centelles

Sant Any 2023

Que el Déu del perdó, de la pau i de la misericòrdia 
ens concedeixi a tots un sant i pròsper any. Dema-
nem-li els qui creiem en ell la pau, la prosperitat i 
la bona convivència, també l’amor i el treball. Crec 
que l’amor i el perdó són medicines adequades per 
viure en felicitat. Em preguntava una jove: “I què és 
la felicitat?”. Amb la meva espontaneïtat li vaig res-
pondre: “Per mi és fer les coses tan bé com sàpigues, 
estimant i ajudant en tot el que puguis als altres i 
mirant de tenir sempre un cor net i servicial. I si ets 
cristià, a complir els manaments, que és el que dona 
la pau”. Mirem tots de tenir un bon any i que no 
manqui mai el perdó i l’amor pels altres. Ajudem-
nos, doncs, tots som humans i ens necessitem. Que 
no ens manqui ni l’amor a Déu ni als germans. Sant 
any 2023 per a tothom, però que vagi embolcallat 
d’amor i de pau.

Montserrat Garriga Vic

Agraïment

Volem donar les gràcies a tots els professionals sa-
nitaris que han atès en Josep M. i el tracte que hi ha 
hagut amb tots nosaltres. Des de la 6a planta fins a 
la 2 de l’Hospital Universitari, l’Hospital de Santa 
Creu, l’equip d’oncologia i el PADES. Va poder es-
tar al casament de la seva filla, que era la seva meta, 
gràcies a l’esforç de tots. 

Maria Dolors Font Aguilar 
Balenyà

En totes les cartes enviades a la secció de la Bústia hi ha de constar el nom i els cognoms del 
seu autor o autors, l’adreça, el número de telèfon i el DNI. No es publicaran cartes firmades 
amb pseudònim, inicials o noms genèrics. Si les cartes superen 20 línies, aquest periòdic es 
reserva el dret d’extractar-les. D’acord amb la Llei de Protecció de Dades, informem a tots els 
lectors que enviïn cartes per publicar en aquesta secció que les seves dades seran incloses en 

un fitxer, propietat del grup empresarial Grup EL 9 NOU, amb domicili a plaça de la Catedral, 
2 (08500 Vic), per tal de poder gestionar i informar als lectors de la carta que ens envia. També 
els informem del seu dret d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades per-
sonals. Les cartes es poden portar a la redacció d’EL 9 NOU o enviar-les per correu o correu 
electrònic: Vic: Plaça de la Catedral, 2; direccio@vic.el9nou.com.

Serrat, i els Setze Jutges 

Quan vam començar a organitzar els primers fes-
tivals de cançó catalana per la Plana de Vic els de 
Manlleu fórem dels que començàrem a fer venir 
els cantants del nou aparegut grup dels Setze Jut-
ges, era un 6 de desembre de 1964. Aquests festi-
vals eren matinals i els vaig plantejar al grup de 
cantaires que anàvem a assajar les cançons de cara-
melles en una coral local de nom La Cítara, ja que 
valent-me de la protecció que oferia aquesta, gràci-
es a la cobertura que oficialment tenia al pertànyer 
a la Societat de Cors de Clavé, va ser l’excusa que 
ens va cobrir perquè les autoritats no s’hi oposes-
sin, puix que calia treure els obligatoris permisos 

a l’Ajuntament. Per poder-ho fer s’havia de pre-
sentar per endavant tot el programa de les cançons 
que hi havia previstes cantar per obtenir l’aprova-
ció del consistori governant al Teatre Edison de la 
plaça Major. Per aquella primera iniciada matinal, 
van ser els del grup de Vic els que em van facili-
tar els contactes de Barcelona d’una persona que 
vivia en un pis de l’Eixample d’una cinquantena 
d’anys que es movia en la seva estada amb cadira 
mòbil. Era el que feia de representant del grup ja 
conegut com els de la Nova Cançó. Aquell dia que 
anava a contractar els primers que havien de venir 
al nostre teatre just en arribar a la porta d’entra-
da de l’edifici, de casualitat, m’hi vaig trobar Joan 
Manuel Serrat, que, per fotos que començaven a 
aparèixer d’ell, el vaig reconèixer i parlàrem un xic. 

Ell ja tenia gravat algun disc amb Edigsa que l’ha-
via començat Espar Ticó amb la col·laboració eco-
nòmica de molts de nosaltres que l’havíem ajudat 
a la fundació d’aquella botiga editora de la Gran 
Via barcelonina. La visita al representant va servir 
per fer venir Guillermina Motta, Josep M. Espi-
nàs, Delfí Abella i Martí Llauradó. A raó d’aquella 
vinguda, Espinàs, en sentir l’actuació que hi havia 
prevista per la joveneta Dolors Laffitte, que canta-
va ranxeres, l’induí més endavant cap al grup de la 
Nova Cançó. Després d’aquell fet hi anaren venint 
la majoria dels components dels Setze Jutges. A 
cada matinal s’hi perdien diners perquè el públic 
del començament d’aquells matins encara era mi-
noritari, fins que per la festa major d’un 14 d’agost 
de 1967, fastiguejats de tant veure portar locutors 
i cantants dins la moda franquista a l’Embalat, vaig 
cercar organitzar una comissió dels joves més in-
quiets del moment. Contractàrem per a l’Edison 
Guillermina Motta, Guillem d’Efak i, per arrodo-
nir-ho, Joan Manuel Serrat, que aleshores estava en 
un dels moments més estel·lars de la seva carrera. 
La presentació la va fer el rodenc Miquel Arimany. 
Ací adjunto tot el repertori de les seves cançons 
que em va caldre presentar al sensor franquista de 
Vic perquè n’autoritzés tot el repertori. Va ser tan 
espaterrant l’èxit d’aquella vesprada de Cançó Ca-
talana que no solament el vam emplenar sinó que 
ens veiérem forçats a afetgegar-hi tanta gent com 
vam poder, ja que ens vingué públic no solament 
de la nostra comarca sinó també de la Garrotxa i 
fins i tot de Figueres i els encabirem a tots, tant 
als laterals de baix com als de dalt les llotges, de 
manera que quedà ben atapeït. Davant aquell èxit 
obtingut, aconseguírem posar en evidència tot el 
programa de l’Embalat, que amb la despesa que els 
devia haver costat per a tot l’espectacle de balla-
bles i la resta de programa, els resultà fer-ne mig 
pel fet d’haver aconseguit la vinguda de Serrat. 
Fou així com els ho canviàrem del tot. 

Ramon Torra Manlleu

(Ve de la pàgina 25)
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Osona tanca l’any amb 32 aturats més que 
el 2021, mentre que el Ripollès en resta 35

Dades d’atur

OSONA
Atur registrat

2022
Atur registrat

2021
Taxa d’atur

Nov. 2022

Alpens 8 10 5,19%

Balenyà 189 198 9,54%

El Brull 6 6 5,76%

Calldetenes 59 62 4,86%

Centelles 290 324 7,63%

Espinelves 7 7 4,35%

L’Esquirol 64 61 5,90%

Folgueroles 53 50 4,51%

Gurb 54 51 3,73%

Lluçà 6 4 4,64%

Malla 5 2 3,68%

Manlleu 1.340 1.265 13,76%

Les Masies de Roda 23 24 6,08%

Les Masies de Voltregà 107 105 6,68%

Montesquiu 47 42 9,39%

Muntanyola 27 29 6,08%

Olost 39 33 6,18%

Orís 8 8 4,10%

Oristà 15 13 5,76%

Perafita 13 17 7,29%

Prats de Lluçanès 82 109 6,72%

Roda de Ter 247 251 7,52%

Rupit i Pruit 3 5 1,61%

Sant Agustí de Lluçanès 2 3 3,23%

Sant Bartomeu del Grau 44 40 11,14%

Sant Boi de Lluçanès 10 14 5,21%

Sant Hipòlit de Voltregà 136 153 7,02%

Sant Julià de Vilatorta 78 64 4,53%

Sant Martí d’Albars 3 5 6,56%

Sant Martí de Centelles 70 60 10,26%

Sant Pere de Torelló 93 78 7,03%

Sant Quirze de Besora 79 83 7,74%

Sant Sadurní d’Osormort 3 3 4,35%

Sant Vicenç de Torelló 74 83 6,85%

Sta. Cecília de Voltregà 8 7 6,80%

Sta. Eugènia de Berga 75 79 6,90%

Sta. Eulàlia de Riuprimer 47 44 6,67%

Santa Maria de Besora 2 1 1,56%

Seva 109 120 5,98%

Sobremunt 6 6 16,28%

Sora 3 5 1,89%

Taradell 205 212 6,12%

Tavèrnoles 3 3 1,73%

Tavertet 4 3 4,92%

Tona 301 305 6,82%

Torelló 644 673 8,63%

Vic 2.344 2.297 9,77%

Vidrà 7 7 7,45%

Viladrau 31 17 4,35%

Vilanova de Sau 9 9 5,23%

Total 7.082 7.050 8,54%

RIPOLLÈS

Campdevànol 86 108 6,22%

Campelles 2 3 2,63%

Camprodon 66 63 5,85%

Gombrèn 7 7 6,00%

Llanars 11 10 5,17%

Les Llosses 7 9 6,96%

Molló 8 10 5,56%

Ogassa 7 11 5,22%

Pardines 2 2 2,53%

Planoles 12 13 8,09%

Queralbs 7 7 8,49%

Ribes de Freser 51 68 6,84%

Ripoll 413 415 8,48%

Sant Joan Abadesses 91 80 6,55%

Sant Pau de Segúries 21 22 6,57%

Setcases 3 4 3,26%

Toses 4 2 5,66%

Vallfogona de Ripollès 15 15 11,93%

Vilallonga de Ter 8 7 4,13%

Total 821 856 7,16%

MOIANÈS

Castellterçol 92 2.374 7,43%

Collsuspina 10 338 5,29%

Moià 273 6.065 8,09%

La reducció 
de l’atur 
s’estanca

Vic/Ripoll

EL 9 NOU

Després que l’any passat 
a Osona s’aconseguís una 
reducció històrica de l’atur, 
que s’havia disparat per la 
pandèmia, aquest 2022 s’ha 
ralentitzat, estabilitzant-se 
en la xifra dels 7.000 aturats. 
De fet, Osona tanca l’any 
amb més persones apuntades 
a l’atur (32) que el desembre 
de l’any passat, mentre que 
el Ripollès sí que ha acon-
seguit reduir la xifra (en 35 
persones) i assoleix el mínim 
de persones sense feina des 
de 2008, quan 
va esclatar 
la bombolla 
immobiliària. 
Sobremunt, 
Manlleu, Sant 
Bartomeu 
del Grau i 
Sant Martí 
de Centelles 
són els quatre 
municipis 
d’Osona que 
presenten una 
taxa d’atur 
més alta, per 
sobre del 
10%. En el cas 
del Ripollès, 
els municipis 
amb una taxa 
més elevada són Vallfogona, 
Ripoll, Queralbs i Planoles, 
tot i que només el primer 
supera el nivell del 10%. 
A l’altre extrem del ràn-
quing Tavèrnoles, Sora o 
Santa Maria de Besora, en 
el cas d’Osona, i Pardines 
i Campelles, al Ripollès. 
Durant tot l’any 2022, la 
xifra d’atur a Osona s’havia 
estabilitzat en les 7.000 per-
sones, malgrat que durant els 
mesos d’estiu s’havia baixat 
fins als 6.782. Tot i això, els 
7.082 aturats del mes de 
desembre és la segona xifra 
més baixa en els últims 14 
anys en un context en què la 
guerra d’Ucraïna ha compor-
tat un augment del preu de 
l’energia i en conseqüència 
unes xifres d’inflació que 
feia dècades que no es veien 
a tot l’Estat. La taxa d’atur 
registral, amb dades del mes 
de novembre, és del 8,54% a 
Osona, el 7,16% al Ripollès i 
el 7,32% al Moianès. 

El conjunt de Catalunya 
tanca el 2022 amb 346.338 
aturats, la xifra més baixa en 

un desembre des del 2007 
i amb 22.820 desocupats 
menys (-6,18%) que el 2021. 
L’atur ha baixat en 2.644 
persones (-0,76%) en l’últim 
mes de l’any, després del 
petit repunt del novembre. 

El conseller d’Empresa i 
Treball, Roger Torrent, fa un 
balanç positiu del comporta-
ment del mercat de treball. 
“El 2022 ha estat l’any en 
què el món del treball ha 
demostrat una gran forta-
lesa davant les dificultats”, 
va dir Torrent a la roda de 
premsa posterior al Consell 
Executiu de dimarts. Torrent 

va destacar 
que les dades 
“permeten 
concloure 
que el país ha 
resistit en un 
context molt 
dur per l’in-
crement de 
preus” i pels 
“successius 
entrebancs 
generats per 
la guerra a 
Ucraïna”. 
Tenint en 
compte 
aquestes 
“incerteses”, 
el conseller 
ha descartat 

analitzar com es comporta-
rà el mercat a partir d’ara. 
Segons el conseller, la resi-
liència del món del treball 
català és ara més alta i comp-
ta amb una economia molt 
més internacionalitzada. A 
més, la posició política de les 
autoritats europees és “radi-
calment diferent” a la de la 
crisi del 2008.

CCOO i UGT han desta-
cat el tancament “positiu” 
del mercat laboral després 
de l’aplicació de la reforma 
laboral malgrat la inestabi-
litat econòmica per la forta 
inflació i la caiguda de la 
demanda i del consum. “El 
mercat de treball continua 
sent capaç de generar ocupa-
ció, cada cop més estable”, va 
destacar CCOO, que indica 
que 4 de cada 10 contractes 
signats al desembre han estat 
indefinits. Des d’UGT han 
assegurat que encara hi ha 
molts treballadors que “es 
troben en situació de preca-
rietat i amb salaris que no els 
permeten arribar a final de 
mes”. 

Tot i això, la 
xifra de persones 
sense feina és de 

les més baixes 
des de l’any 2008

Manlleu, 
Sobremunt i 

Sant Bartomeu 
tenen la taxa més 

alta d’aturats

Publicat el calendari 
laboral de 2023,  
que inclou un total 
de 13 dies festius

Vic A part de les dues festes 
locals de cada municipi, el 
calendari laboral de 2023 
publicat al BOE recull 13 
dies festius. Són el dia de 
Reis (divendres 6 de gener), 
Divendres Sant (7 d’abril), 
Pasqua Florida (dilluns 10 
d’abril), Festa del Treball 
(dilluns 1 de maig), Sant 
Joan (dissabte 24 de juny), 
l’Assumpció (dimarts 15 
d’agost), Diada Nacional de 
Catalunya (dilluns 11 de 
setembre), Festa Nacional 
d’Espanya (dijous 12 d’octu-
bre), Tots Sants (dimecres 
1 de novembre), Dia de la 
Constitució (dimecres 6 de 
desembre), la Immaculada 
(divendres 8 de desembre), 
Nadal (dilluns 25 de desem-
bre) i Sant Esteve (dimarts 
26 de desembre). La coinci-
dència de festiu en dilluns 
o divendres permetrà en 
alguns casos gaudir de fins 
a sis caps de setmana llargs 
durant el 2023.

Els treballadors ja 
no hauran de lliurar 
l’informe de baixa  
a l’empresa 

Vic L’obligació que tenien 
fins ara els treballadors assa-
lariats de portar a l’empresa 
els informes de baixa per 
incapacitat temporal deixarà 
d’existir. El Consell de Minis-
tres ho va aprovar en l’última 
sessió del 2022. Ara serà la 
Seguretat Social qui telemà-
ticament informarà direc-
tament les empreses de la 
situació dels treballadors que 
tenen en nòmina. Fins ara el 
treballador afectat tenia un 
termini de tres dies, a partir 
que el metge li emetia la 
baixa, per lliurar-la a l’em-
presa i no complir-ho podia 
ser objecte de penalització. 
Quan entri en vigor, el treba-
llador només rebrà una única 
còpia del seu informe de bai-
xa. L’objectiu de la mesura 
és reduir la burocràcia en les 
gestions de l’administració.

Comença la 
campanya de 
rebaixes d’hivern

Vic Tot i que hi ha grans 
cadenes que s’avancen, la 
majoria d’establiments 
començaran les rebaixes d’hi-
vern aquest proper dissabte 
i s’allargaran fins al mes de 
març. L’empresa de treball 
Adecco calcula que la cam-
panya de rebaixes generarà 
fins a 34.840 nous contractes 
de treball a Catalunya, xifra 
que suposa un increment de 
l’11,9% respecte al mateix 
període de l’any passat.
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Ripoll

EL 9 NOU

Quatre joves es van incor-
porar a finals de 2022 al 
mercat laboral del Ripollès 
gràcies al programa Treball i 
Formació per a Joves, que ha 
gestionat l’Agència de Des-
envolupament del Ripollès. 
El programa estava subven-
cionat amb 75.583 euros pel 

Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, el Ministeri de 
Treball i Economia Social 
i la Generalitat. El progra-
ma permet que els joves 
tinguin un contracte de 12 
mesos a jornada completa 
desenvolupant tasques dins 
de les brigades municipals 
d’ajuntaments ripollesos. Les 
tasques que porten a terme 
són de manteniment i neteja 

d’espais públics, feines que 
reverteixen directament en 
la millora i el manteniment 
de l’entorn dels municipis. 

Els ajuntaments en 
els quals s’han incorpo-
rat els joves són els de 
Campdevànol, Planoles 
i Ripoll. Per portar-ho a 
terme l’Agència de Desen-
volupament del Ripollès ha 
establert diferents convenis 
de col·laboració. Per als 
joves és una oportunitat de 
primera contractació i incor-
poració al mercat de treball. 
Adquireixen experiència i la 
combinen amb formació en 
habilitats, orientació laboral 
i competències transversals.

Rebaixa de l’IVA als aliments

Vic

EL 9 NOU

El paquet de macarrons de la 
lleixa d’un supermercat que 
la setmana passada costava 
1,30 euros dilluns estava 
marcat a 1,24 o la llet sencera 
de 0,95 euros, a 0,91. L’oli 
d’oliva ha passat dels 5 euros 
als 4,79 i els ous, d’1,65 a 
1,59. És el resultat de l’apli-
cació de la rebaixa de l’IVA 
en els productes de primera 
necessitat aprovat pel Con-
sell de Ministres i que va 
entrar en vigor l’1 de gener. 
Una de les mesures de l’ano-
menat paquet anticrisi per 
l’impacte de la guerra d’Ucra-
ïna i l’alça de preus com a 
conseqüència de la inflació. 
Amb el canvi, articles com el 
pa, les farines panificables, la 
llet animal, els formatges, els 
ous, les fruites, les verdures, 
les hortalisses, els llegums, 
els cereals i els tubercles 
han passat del 4% d’IVA al 
0%. D’altra banda, l’oli i la 
pasta s’ha rebaixat del 10% 
al 5%. L’IVA del 10% s’aplica 
a tota la resta de productes 
d’alimentació. En queden 

excloses les begudes amb 
sucres i edulcorants i les 
alcohòliques, que tributen el 
21%, el tipus general. També 
s’ha rebaixat l’IVA a un 4% 
els productes d’higiene ínti-
ma com compreses, tampons, 
preservatius i anticonceptius 
no medicinals. El cap d’Ope-
racions de Bon Preu, Joan 

Sabartés, explicava a EL 9 TV 
que el canvi de preus s’havia 
hagut de fer amb molt poc 
temps, ja que es va aprovar 
el dimarts 27 de desembre i 
entrava en vigor el mateix 1 
de gener, dia en què el Grup 
Bon Preu tenia ja algun esta-
bliment obert malgrat ser 
festiu i diumenge. Dilluns 

ja s’havia fet el canvi a 2.000 
productes als quals s’aplica la 
mesura aprovada pel govern 
espanyol, tant als més de 
200 establiments Bonpreu i 
Esclat com a BonpreuEsclat 
Online. Els establiments més 
petits es queixaven de les 
dificultats de poder aplicar la 
mesura en tan poc temps. 

Dilluns va entrar en vigor la reducció o eliminació de l’impost en productes de primera necessitat

Joan Font, de 
Bon Preu, surt 
per primer cop 
a la llista Forbes

Les Masies de Voltregà

EL 9 NOU

El president del Grup Bon 
Preu, Joan Font, apareix per 
primera vegada a la llista 
Forbes de les 100 persones 
més riques de l’Estat. La seva 
entrada a la coneguda llista 
és en la posició 90 i el mateix 
rànquing justifica que s’hi 
incorpora després de comprar 
el 50% de l’empresa al seu 
germà, Josep Font, per 301 
milions d’euros i que li ha 
d’acabar de pagar fins al 2026. 
Calculen el seu patrimoni en 
325 milions d’euros. La llista 
Forbes la lidera des de fa anys 
Amancio Ortega, accionista 
majoritari d’Inditex, amb un 
patrimoni de 53.500 milions 
d’euros. Juan Roig, president 
de Mercadona, ocupa la quar-
ta posició amb un patrimoni 
de 3.400 milions d’euros. Flo-
rentino Pérez és tretzè amb 
1.800 milions d’euros. A més 
de Font, també s’incorporen 
per primer cop a la llista els 
germans Josep, Óscar i Merit-
xell Vall Esquerda (del grup 
Vall Companys).

Quatre joves contractats  
al Ripollès a través del 
programa Treball i Formació

Un dels participants al programa Treball i Formació

La pasta és un dels productes als quals se’ls ha rebaixat l’IVA

Llotja de Bellpuig (3-1-23)

CONILL: 2,71 (–0,07)
POLLASTRE VIU: 1,22 (=) – 1,50 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 2,43 (=) – 2,55 (=) 
OUS: xl: 2,25 - l: 2 - m: 1,80 - s: 1,40 (=)
GALLINA LLEUGERA: 0,06-0,08 (=) 
GALLINA SEMIPESADA: 0,40 / 0,41 / 0,42 (=)
GALLINA PESADA: 0,50 (=)
GALL VIU: 0,03 (=)
ESTRUÇ: s.c.

Llotja de Vic (30-12-22) 

PORC: 2,193 / 2,205 (=)
GARRINS RAÇA: recollida: 38 / 40 (=)
PARTIDA GRAN: 81,50 / 83 (=)
ANOLLS (des de 351 kg): 5,55 / 5,39 / 5,16 / 4,87 (=)
VEDELLS (fins a 350 kg): 5,60 / 5,40 / 5,21 / 4,99 (=)
FRISONS (+ de 211 kg): 5,02 / 4,94 / 3,68 (=)

FRISONS (fins a 210 kg): 4,86 / 4,76 / 3,26 (=)
VEDELLA (261/300 kg): 5,58 / 5,44 / 5,29 / 4,92 / 4,26 (=)
VEDELLA (221/260 kg): 5,64 / 5,48 / 5,33 / 5,01 / 4,25 (=)
VEDELLA (180/220 kg): 5,69 / 5,49 / 5,34 / 5,04 / 4,27 (=)
VACA: 4,45 / 4,25 / 4,05 / 3,35 / 2,80 / 2,60 (=)
FRISÓ: 60 / 115 (=) 
ENCREUAT: 120 / 240 (=)
TÒFONA NEGRA (€/Kg) 2a: 130 (-20)/160 (-40)/150 (-30)
TÒFONA NEGRA 1a: 300 (-200) / 400 (-300) / 380 (-170)

 Mercolleida (29-12-22)

PORC VIU selecte: 1,657 (=) 
GARRÍ 20 kg: 61 (=) 
XAI (23 a 25 kg): 3,96 (-0,44)  
XAI (25 a 28 kg): 4,08 (-0,15)  
OVELLA DE VIDA: 75/u (=)  
BLAT PINSO: 342 (+12)
BLAT PA: 350 (+9) 

MORESC: 320 (+7)
ORDI LLEIDA: 325 (+7)   
COLZA: 552 (+2)

Llotja de Barcelona (3-1-23)

GARROFA: 260/t (=)
GARROFA FARINA: 250/t (=)
SOJA PAÍS: 595/t (+15)
MORESC UE: 322/t (+2)
BLAT: 345/t (+15)
ORDI PAÍS: 325 (+5)
FARINA DE PEIX: 1.550/t (=)
GIRA-SOL: 305 (+7)
MILL: 625/t (=)
COLZA: 415/t (+10)
SORGO: s.c.

Grans del Lluçanès (4-4-22)

GRA DE COLZA EURONEXT:  555
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The Sey Sisters fan un punt i a part. 
El concert que el trio osonenc va fer 
abans de Nadal a la Sala Apolo de 
Barcelona era un comiat temporal 

dels escenaris. La pausa pot ser llar-
ga, però amb ganes de tornar. Les tres 
germanes Sey portaven més de 15 anys 
juntes als escenaris, una trajectòria 

en què han canviat l’estil, han donat 
contingut al missatge i han produït 
tres discos. Ara, cada una se centra en 
els seus projectes personals.

The Sey Sisters, en pausa
El trio osonenc s’atura indefinidament després d’un darrer concert a la Sala Apolo de Barcelona

Centelles

Jordi Vilarrodà

Edna Sey, la germana gran, 
fa sovint de portaveu del 
grup. Passada l’emoció dels 
primers dies, fa memòria de 
la nit que van viure el 22 de 
desembre a la Sala Apolo: 
“Havia de ser una festa des 
de l’escenari però que arribés 
a tothom i crec que ho vam 
aconseguir, el públic estava 
súper connectat”, explica 
des de casa seva, a Centelles. 
Tothom sabia, perquè així 
s’havia dit públicament, que 
era un concert especial. 

El final de gira del tercer 
disc de The Sey Sisters, We 
Got Your Back, s’ha fet coinci-
dir amb una pausa que volen 
fer en el projecte. No és un 
adeu-siau sinó un fins aviat 
sense data fixada. La idea 
de posar-se a treballar en un 
disc nou ja rondava, aprofun-
dint en l’evolució musical 
que han seguit, “però per al 
que volíem fer ja anàvem 
tard”, diu Edna Sey. Així que 

van decidir fer una aturada 
i donar a la nova versió de 
The Sey Sisters “temps per 
créixer”. D’alguna manera, 
creu que això està relacionat 
amb l’esperit del títol del 
disc: we got your back es pot 
traduir aproximadament 
com et cobrim les espatlles. Et 
cuidem. “I ens ho hem pres 
al peu de la 
lletra, posem 
les cures al 
centre, parem 
i descansem.” 

Han passat 
gairebé 17 
anys des que 
l’any 2006 
van començar a cantar juntes 
Edna Sey i les seves germa-
nes, les bessones Kathy i 
Yolanda. Al principi, com a 
Funkystep & The Sey Sisters, 
després amb el seu nom en 
solitari. Han evolucionat 
musicalment, passant pel 
funk, el gospel, i ara el soul 
inclinant-se cap al pop, sen-
se oblidar referències a les 
arrels ghaneses. Bona part 

del camí l’han fet també amb 
el pianista centellenc Albert 
Bartolomé, parella d’Edna 
Sey i integrant ara impres-
cindible de la formació. Van 
començar per les versions i 
han acabat amb temes pro-
pis. I l’evolució no ha estat 
només musical, sinó d’un 
compromís cada vegada més 

explícit amb 
causes que les 
impliquen: la 
reivindicació 
feminista, la 
dels drets dels 
afrodescen-
dents i, per 
tant, l’antira-

cisme. “Ens vam adonar del 
nostre privilegi, que quan 
pujàvem a l’escenari podíem 
ser un altaveu, a la majoria 
de festivals érem les úniques 
afrodescendents, negres.” I 
sense que els seus concerts 
perdessin energia i positi-
vitat, van incorporar més 
missatges. I això les ha ajudat 
a sumar públics. “Han evolu-
cionat amb nosaltres, i ara és 

molt variat, de famílies amb 
criatures a gent gran, a afro-
descendents, a companyes 
feministes...” El concert final 
a l’Apolo va ser una mostra 
d’aquesta diversitat. 

Edna Sey creu que ha estat 
una sort poder anar actuant 
gràcies a la fidelitat de pro-
gramadors i públic que “ens 
demanaven fins i tot sense 
tenir disc”. De fet, el primer 
disc com a trio, Let Freedom 
Ring (Temps Records), no el 
fan fins a l’any 2015, quan 
ja porten temps de rodatge. 
Tornaran amb Rise (2018) i 
culminaran amb We Got Your 
Back (2021), tots dos publi-
cats amb el segell Satélite K. 
I el darrer, acabat de gravar i 
produït en plena pandèmia. 
Com a Funkystep & The Sey 
Sisters van publicar l’àlbum 
A Matter of Funk (2016). La 
benzina del seu motor, però, 
han estat tant o més que els 
discos els concerts que les 
han portat no només per 
escenaris catalans sinó a tot 
l’Estat. 

Edna: “Hem 
crescut als 
escenaris”

Centelles

J.V.

Edna Sey recorda que 
quan tot va començar les 
seves germanes “encara 
eren menors d’edat”. En 
aquell moment vivien 
totes tres a Balenyà. No 
exagera gens, per tant, 
quan diu que “nosaltres 
hem crescut als escenaris”. 
Amb el temps, les seves 
germanes Kathy i Yolanda 
s’han obert camí també 
en el món del teatre, tant 
musical com de text, i és 
en aquest últim que ara 
estan centrades. 

Kathy Sey està assajant 
amb la directora Carme 
Portaceli la versió de Ter-
ra baixa que el TNC estre-
narà a mitjans d’aquest 
mes de gener. I acaba de 
triomfar amb el reivin-
dicatiu monòleg Tituba. 
Bruixa, negra i ramera a 
la sala Periferia Cimar-
ronas de Barcelona, que 
pràcticament es va situar 
en el mapa teatral català 
gràcies a aquest muntatge. 
La segona ha estat actuant 
amb la Yerma de García 
Lorca al Teatre Lliure, i 
que ara se’n va a Madrid 
amb el mateix muntatge, 
dirigit per Juan Carlos 
Martel. Tant Terra baixa 
(Reconstrucció d’un crim) 
com Yerma passaran per 
L’Atlàntida de Vic en 
aquesta segona meitat 
de temporada. I Tituba 
tornarà més endavant 
als escenaris, gairebé per 
aclamació del públic, amb 
possible gira. 

I Edna Sey? La germana 
gran ja està treballant en 
una nova aventura crea-
tiva, de la qual per ara no 
pot concretat més detalls. 
“M’ha portat a fer un tre-
ball de camp i un temps 
d’estudi, i diguem que 
agafaré el micròfon però 
d’una altra manera”, afir-
ma. Aquest era el moment 
per deixar que cada un 
dels projectes de les tres 
germanes agafés aire pel 
seu compte.

Deixen enrere 
més de 15 anys 

de concerts  
i  tres discos

Un final de gira amb amics i en família
Barcelona El concert de la Sala Apolo va ser una desfilada 
de col·laboracions compartint escenari amb The Sey Sisters. 
“A nosaltres molta gent ens ha cuidat donant-nos oportu-
nitats, per això ara ens tocava donar-les a nous talents”, diu 
Edna Sey. A la baixista Simbiat Ebhohon, al músic de kora 

Momi Maiga, al ballarí Oulouy, a membres del col·lectiu 
artístic Tinta Negra... I també, és clar, va pujar a l’escenari 
la família, encapçalada per Randy Sey i Regina Asare, pare i 
mare, que han estat el suport incondicional a la carrera artís-
tica de les tres germanes. A la fotografia, d’esquerra a dreta, 
Kathy, Edna i Yolanda Sey a l’escenari de l’Apolo. 
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Art amb microplàstics 
Caterina Vicens crea des de Vic el projecte Plastic Poetry, amb residus trobats a les platges
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Caterina Vicens, al seu taller de Vic amb els materials que utilitza i les creacions finals 

Vic

Jordi Vilarrodà

Són una de les màximes pro·
ves de com pot ser d’invisible 
la contaminació i fins a quin 
punt l’hem escampada pel 
planeta. Però els microplàs·
tics, en mans de Caterina 
Vicens, es converteixen en 
objecte artístic. I d’aquí neix 
el projecte Plastic Poetry, 
que ha nascut al seu taller de 
Vic i que des de fa unes set·
manes comença a mostrar al 
públic. La prova que la belle·
sa pot néixer dels materials 
més insospitats. 

Tot va néixer a Costa Rica, 
en un viatge de vacances. En 
una platja remota, la seva 
filla recollia objectes que la 
marea havia deixat visibles 
al baixar. “Eren petites, de 
colors... mirant a prop veies 
que eren milions de tros·
sets de plàstic.” No hi havia 
concentracions urbanes a 
prop, era evident que havien 
vingut de mar endins. Feia 
estudis d’educació i con·
trol ambiental, i en aquell 
moment li van venir al cap 
tot de coses que havia après. 
Els trossets de plàstic reco·

llits a Costa Rica, netejats i 
ordenats, es van convertir en 
la que seria la primera obra 
del seu projecte artístic. Col·
locada a casa com a record 
del viatge, cridava l’atenció 
de tothom que la veia i aquí 
va néixer la idea de repetir i 
crear una sèrie. Ara són exac·

tament 100 obres les que 
la integren, sempre a partir 
dels microplàstics trobats a 
les platges. 

Les composicions de Cate·
rina Vicens parteixen de la 
repetició com a forma d’èm·
fasi. Els fragments es dispo·
sen en ordre perfecte sobre 

superfícies blanques, amb 
més o menys densitat segons 
els casos. És un joc amb 
l’espai, una dialèctica entre 
caos i ordre. El resultat acaba 
essent el de conjunts equili·
brats, harmònics. “Posar·hi 
ordre em sembla una mane·
ra més fàcil d’accedir·hi”, 

diu Vicens, que reconeix la 
dualitat de sensacions que 
provoca l’obra: “Va haver·hi 
una fascinació per aquest 
material trencat, m’indigna 
el que signifiquen i m’atra·
uen a la vegada”. Són trossets 
de formes i colors diversos, 
procedents de peces més 
grans, descolorits pel sol i 
arrodonits per l’aigua. Però 
hi són: es van trencant en 
petits trossos i no desaparei·
xen. Passen a l’alimentació 
dels peixos i d’aquí, a la nos·
tra. Gairebé es pot jugar a 
endevinar·ne la procedència: 

bastonets de neteja, pals de 
xupa·xups... 

Plastic Poetry té, per tots 
aquests motius, possibilitats 
pedagògiques. De fet, ja hi 
ha hagut algunes visites d’es·
coles al taller que Caterina 
Vicens té al carrer Guilleries 
de Vic, i ella mateixa l’ha 
anar a mostrar en altres cen·
tres educatius. L’art serveix, 
en aquest cas, per fer visible 
un problema que ens afecta 
i que a vegades costa de fer 
tangible. Ara, la seva creado·
ra està oberta a experimentar 
“amb nous formats”. 

Últims dies per veure l’obre 
de Lluìs Vilà al Temple Romà

Vic Fins al dia 15 de gener es pot veure 
encara al Temple Romà de Vic l’exposició 
“Antics udols”, amb obres de Lluís Vilar. 
Aquest artista resident a Muntanyola 
es va formar a l’antiga Escola Casa Mas·
ferrer i va ser deixeble també del pintor 
Ferran Sanz. Ara arriba al Temple Romà 
hi mostra pintures que s’inspiren en 
coves de l’Arieja utilitzades per humans 
en la prehistòria, que el van portar a 
reflexionar sobre “la percepció que devi·
en tenir de la seva identitat com a part de 
la natura”. Algunes de les obres tenen un 
codi QR que temet al perfil de l’artista, 
on es poden veure amb una animació. 

JO
R

D
I 

V
IL

A
R

R
O

D
À

Manlleu celebra el 
Concurs de Pintura 
Ràpida, que arriba      
a la 41a edició
Manlleu L’Ajuntament de 
Manlleu convoca aquest diu·
menge una nova edició del 
Concurs de Pintura Ràpida, 
que es convoca des de l’any 
1982. Les inscripcions són 
gratuïtes i es podran fer a 
partir de les 8 del matí a Can 
Puget. Els artistes tindran 
fins a la 1 del migdia per aca·
bar les obres, i a les 2 tindrà 
lloc l’acte de lliurament dels 
premis. L’única condició és 
que els quadres han de reflec·
tir Manlleu i la seva rodalia. 

Gala de circ al Teatre 
Cirvianum, dissabte, 
amb la companyia 
Silosenomecuelgo

Torelló En una cita que ja 
comença a ser tradicional a 
principis de gener, el Teatre 
Cirvianum obre l’any 2023 
amb una gala de circ, que 
tindrà lloc aquest dissabte 
a les 7 del vespre. La com·
panyia Silosenomecuelgo 
és l’encarregada de produir 
l’espectacle, amb artistes de 
diferents disciplines de les 
arts del circ, des de les teles 
acrobàtiques fins al trapezi, 
la perxa xinesa o el clown.

El cor La Veu de Voltregà 
acaba cantant el centenari 

Sant Hipòlit de Voltregà El concert de 
Sant Esteve va posar punt final als actes 
de celebració del centenari del cor La 
Veu de Voltregà, que s’han dut a terme 
durant aquest any. L’actuació va tenir 
lloc a l’església de Sant Hipòlit, davant 
de més de dues·centes persones, i en 
aquesta ocasió el cor dirigit per Bruno 
Nájera va comptar amb l’acompanya·
ment de l’Orquestra Simfònica Clavé 
i la soprano vallesana Marta Carrillo. 
Un dels moments més emotius va ser 
la interpretació d’El cant dels ocells en 
memòria de Maria Carme Casas i Maria 
Surroca, darreres presidentes del cor. 

“M’indigna el 
que signifiquen, 
però a la vegada 

em fascinen” 
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D’esquerra a dreta, Fernando Vila, Josep Maria Buxasas, ‘Boi’, i Joaquim Ros, amb el llibre davant del pont Nou

Camprodon

Jordi Vilarrodà

Unes 900 fotografies, acom-
panyades per gairebé 300 
textos, configuren el llibre 
La Vall de Camprodon als 
quatre vents, un dels retrats 
més complets d’aquest terri-
tori. L’arquitecte Fernando 
Vila i l’enginyer agrònom 
Joaquim Ros, dos camprodo-
nins que han fet la seva vida 
professional a Barcelona sen-
se desvincular-se mai de la 
vila, van concebre la primera 
idea. L’equip d’autors es va 
completar amb el fotògraf 
Josep Maria Buxasas, Boi, 
col·laborador d’EL 9 NOU. La 
setmana passada, el llibre es 
va presentar a la sala de Cal 
Marquès, plena de públic. 

El llibre fa un recorregut 
pels sis pobles de la vall, i en 
cada un d’ells combina les 
fotografies d’arxiu històri-
ques amb les noves mirades 
que hi aporta Buxasas. Els 
textos són d’autors (histo-
riadors, literats, geògrafs...) 
que en algun moment han 
escrit sobre la vall, i també 
n’hi ha del mateix Vila. Es 

completen amb apunts bio-
gràfics de persones que han 
destacat per un motiu o altre 
en aquest àmbit geogràfic. 
“Volíem que fos un llibre 
obert, ni massa d’història 
ni massa de biografia”, diu 

Ros. I que tingués el compo-
nent humà, “un llibre de les 
persones que hi han marcat 
petjada”. 

La idea va sorgir gairebé 
d’una anècdota, explicava 
el mateix Ros. “L’observació 

que la gent que ens ve a veu-
re sol marxar amb una bossa 
d’embotits i una capsa de 
galetes.” I al seu entendre, 
calia afegir-hi alguna cosa 
“perquè comencin a conèi-
xer més bé la vall, i que hi 

Un recorregut per Vic de la mà 
del Petit Merma i Xavier López

Vic Un recorregut pel Vic històric de la mà d’un 
dels seus personatges més populars i pensat per 
als infants. Aquesta és la proposta que fa Xavier 
López Solà al llibre El petit Merma, publicada 
just abans de Nadal. L’autor imagina la vida que 
hauria tingut un dels tres caps de llúpia de la 
ciutat quan era infant, i això el porta a passar 
per llocs com la plaça Major, la Casa Comella, el 
carrer de la Ramada, la catedral, el Temple Romà 
o el pont de Queralt, fins a completar 14 indrets. 
Els textos són d’ell mateix, i les il·lustracions, 
de Pilar Subirana. Al final, hi ha també La cançó 
del Petit Merma, amb música de Lluís Toran, del 
grup Vicus. A la fotografia, López amb el llibre a 
la plaça de la Catedral. 
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tornin”. És clar que els desti-
nataris no són només els de 
fora, sinó els mateixos cam-
prodonins, “per descobrir 
coses que potser no recorda-
ven”. Els autors asseguren 
que si alguna cosa hi han 
posat és “passió i il·lusió” per 
arribar a fer un llibre “amb 
molts detalls, però que ho 
englobi tot en un cop d’ull”. 
En aquest sentit, les imatges 
noves de Buxasas són clau. 
“Els que em coneixen saben 
que sempre vaig amb la 
càmera a tot arreu, i així hem 
pogut fer un bon repàs de 
tota la vall.” 

L’obra queda oberta “a 
suggeriments i aportacions 
dels que la llegeixin”, explica 
Vila. Ell té clar que algunes 
d’aquestes reflexions han 
d’anar més enllà de l’anècdo-
ta: “La vall és una unitat en 
ella mateixa, i el futur hauria 
de ser més unificat, amb 
serveis que es poden man-
comunar”, diu l’arquitecte. 
No és una reflexió que formi 
part del mateix contingut del 
llibre, però hi encaixa perfec-
tament. 

La Cava obre l’any 
amb una gravació 
de Marc Vernis Trio
Vic La Jazz Cava reprèn 
aquest dissabte la programa-
ció habitual amb un concert 
del Marc Vernis Trio, a les 
8 del vespre, que servirà 
per gravar el primer disc en 
directe de la formació. Pels 
condicionants tècnics que 
té la gravació, l’aforament 
de la Cava estarà limitat i 
només podran accedir-hi els 
socis. La formació la integren 
Marc Vernis (piano), Franco 
Molinari (baix) i Joan Carles 
Aguerri (bateria), i funciona 
des de fa cinc anys. L’agenda 
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del cap de setmana conti-
nua diumenge a les 7 del 
vespre amb un altre concert 
osonenc, el de David Viño-
las 5tet, formació liderada 

pel bateria centellenc amb 
la qual va gravar el disc del 
mateix nom. A la fotografia, 
Marc Vernis Trio en un con-
cert de 2015 a la Cava. 

Darrers concerts 
del cicle de Nadal
Vic El cicle musical de 
Nadal viu els darrers con-
certs. A l’Auditori-Teatre de 
Calldetenes, el dia de Reis 
a les 8 del vespre, la Coral 
Canigó torna a interpretar 
el Messies de Händel, que va 
estrenar pel seu 50è aniver-
sari. A la Torre de Mossèn 
Tor de Campdevànol, dissab-
te a 2/4 de 8 del vespre, hi ha 
concert amb Ismael Dueñas i 
Abril Sanglas. I a L’Atlàntida, 
diumenge a les 6 de la tarda, 
la Simfònica del Vallès ofe-
reix el tradicional concert de 
valsos de cap d’any. 
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La Vall de Camprodon, en llibre
Fernando Vila, Joaquim Ros i Josep Maria Buxasas retraten el passat i present del territori

L’obra inclou 
900 fotografies 
acompanyades 
de 300 textos
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Després de 30 anys disputant-se lluny 
de Catalunya, del 13 al 15 de gener 
Vic acollirà el Campionat d’Espanya 
de ciclocròs. Una prova que, amb l’or-

ganització del Jufré Vic-ETB, comp-
tarà amb els millors especialistes de 
les respectives categories i que ser-
virà per coronar els campions esta-

tals tant en masculí com en femení. 
Abans, aquest cap de setmana, Vic 
també serà l’escenari del Gran Premi 
Ciutat de Vic. 

Vic aposta pel ciclocròs
Durant tres dies acollirà el Campionat d’Espanya amb els millors especialistes de les diferents categories 
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Josep Jufré, Maria Gutiérrez, Joaquim Vilaplana, Titi Roca, Pere Uyà i Jordi Godayol durant la presentació de la prova, dijous a Vic

La selecció catalana 
s’entrena sobre el 
terreny per a l’Estatal
Vic La selecció catalana de ciclo-
cròs ja s’ha estat entrenant als 
terrenys de la zona esportiva de 
la ciutat on es farà la prova orga-
nitzada pel Jufré Vic-ETB (a la 
foto). Els integrants del combinat 
català, molts dels quals osonencs 
i algun ripollès, són Roc Cubí, 
Martí Martínez, Aleix Huescar, 
Borja Carvacho, Maria Gutiérrez, 
Kyra Gali i Abril Roma (en Cadet); 
Marta Cano, Sílvia Cuatrecasas, 
Laia Bosch, Aleix Casanovas, Pau 
Magria i Carlos Gámez (en Júnior); 
Nicole Castillo i Nil Solà (en Sub-
23), i Jofre Cullell (en Elit). No 
es descarta, però, fer alguna altra 
incorporació. 
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Vic

Laia Miralpeix

Vic tornarà a ser la capital 
del ciclocròs. Del 13 al 15 
de gener, el circuit de la 
zona esportiva de Vic serà 
l’escenari del Campionat 
d’Espanya de l’especialitat, 
la cursa més important de la 
temporada. Feia 30 anys que 
aquest campionat no es feia 
a Catalunya, en un circuit 
d’herba i de fang plenament 
consolidat on durant nou 
edicions s’hi ha disputat el 
Gran Premi Ciutat de Vic, 
una prova que en diverses 
ocasions ha comptat amb 
carreres internacionals. Es 
tracta d’un circuit de tres 
quilòmetres considerat dur, 
físic i amb espais tècnics on 
destaquen una zona de tau-
lons i dues de desnivells. 

De fet, Pere Uyà, delegat 
de la Comissió de Ciclocròs 
de la Federació Catalana 
de Ciclisme (FCC), va lloar 
el circuit durant la roda de 
premsa de presentació del 
campionat, que va definir 
“d’impressionant”. Uyà va 
explicar que amb els 14 anys 
que fa que està al càrrec s’ha 
passat a curses d’uns 60 cor-
redors als 300 actuals. 

Hi participaran totes les 
seleccions autonòmiques 
amb els millors especialistes 
de la modalitat de CX. L’es-
deveniment servirà també 
per coronar els campions 
estatals tant a nivell masculí 
com femení en les categories 
Elit, Sub-23, Júnior, Cadet i 
Màsters. 

Joaquim Vilaplana, presi-
dent de la FCC, va comentar 
que “no ha estat fàcil portar 
el Campionat a Catalunya. 
Finalment se’ns ha recone-
gut la feina ben feta. És un 
reconeixement que nosaltres 
valorem i molt però ens feia 
falta la part organitzadora 
per portar-lo a terme i a Vic 
l’hem trobat”. Vilaplana 
també va fer referència que 
“s’està treballant molt bé a 
Catalunya, és capdavantera 
del ciclocròs i ara se’ns valo-
ra. Ens mereixíem acollir 
aquest campionat estatal. És 
un pas més però no el defini-
tiu. Crec que en els propers 
anys podrem acollir proves 
internacionals i espero que 
Vic en pugui tornar a ser la 
seu”, referint-se novament 
a l’organització per part del 

Jufré Vic-ETB. Pel que fa 
als resultats, el president 
de la FCC va afegir que “la 
selecció catalana té nivell 
per aconseguir podis. Passi 
el que passi, el premi més 
important ha estat portar el 
campionat a Catalunya”. 

Josep Jufré, responsable 
del Jufré Vic-ETB, club 
organitzador, va destacar la 
importància del campionat: 
“Un referent per a tots els 
ciclistes, tant els que hi par-

ticipen en categories infe-
riors com els grans. És una 
gran experiència per a tots”. 

El campionat començarà 
divendres amb la prova de 
relleus per equips (16.00). 
La primera cursa de dissabte 
serà la carrera Màster 50 i 
60 (9.30), Màster 40 (12.00), 
Màster 30 (12.00), Cadet i 
Màster femenina (15.00) i 
Cadet masculina (15.50). La 
primera prova de diumenge 
serà la Júnior masculina 

(9.30), Sub-23 masculina 
(10.30), Elit, Sub-23 i Júnior 
femenina (11.55) i final-
ment, l’Elit masculina a par-
tir de les 13.10.  

Abans, però, aquest cap 
de setmana i per escalfar 
motors, es disputarà la 
9a edició del Gran Premi 
Ciclocròs Ciutat de Vic, una 
prova puntuable per a la 
Copa Catalana de l’especia-
litat. Vilaplana va comentar 
que “durant dos caps de 

setmana Vic serà el punt de 
mira de tots els amants del 
ciclocròs”, mentre que Titi 
Roca, regidor d’Esports de 
l’Ajuntament de Vic, també 
va lloar la tasca en l’orga-
nització per fer possible els 
dos campionats i sobretot 
la gent que ho fa possible: 
“Des de l’Ajuntament de Vic 
volem estar al costat de les 
persones que treballen per 
fer créixer l’esport dins la 
nostra ciutat”. 
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Ramon Macias, al centre de la imatge, amb familiars i amics

La Sant Silvestre homenatja Ramon Macias, 
un puntal de l’esport al municipi

Ribes corre contra l’ELA

Ribes de Freser

Isaac Muntadas

No va ser el primer que va 
creuar la línia d’arribada, 
però Ramon Macias va ser 
el gran triomfador de la 
quinzena edició de la Sant 
Silvestre Ribetana. Aquest 
ribetà de 68 anys va ser 
diagnosticat l’any 2021 
d’esclerosi lateral amiotrò-
fica (ELA), una malaltia 
degenerativa del sistema 
nerviós central que es va 
endur Manel Pajares abans 
de Nadal, un altre ribetà 
que va ser llegenda del Club 
Esportiu Abadessenc. 

Ni la malaltia ni el fet 
d’anar en cadira de rodes li 
van impedir córrer la cursa. 
Amb el dorsal 74 al pit, va 
fer una part del recorregut 
al costat dels seus familiars, 
amics i dels 300 participants 
de la prova. Les entitats del 

municipi, el Club Pirinenc 
l’Esquella de Pardines i 
l’Ajuntament van retre-li un 
merescut homenatge i van 
entregar-li una placa com-
memorativa per recordar la 
tasca feta en l’organització 
de la cursa. 

Macias, que es va jubilar 
l’any 2019, ha treballat més 
de 20 anys a l’Ajuntament 
de Ribes. Ell era membre 
de la brigada municipal 
i també exercia de bidell 
a l’escola. Macias és una 
persona molt estimada per 
les entitats esportives del 
municipi, “perquè sempre 
he estat al peu del canó i 
mai he rebut queixes”. S’en-
carregava de posar a punt el 
pavelló, el camp de futbol o 
la piscina. 

Als inicis de la Sant Sil-
vestre Ribetana, l’exregidor 
Xavier Perpinyà i l’orga-
nitzador de la prova, Jordi 

Aguerri, van demanar-li que 
els ajudés i es va encarre-
gar de buscar els controls. 
“Jo mateix feia de control 
davant de l’escola i després 
anava davant del bar Sol 
perquè els participants no 

es despistessin”, explica. 
Perpinyà va ser qui el va 

convèncer de córrer, però 
“no m’esperava la sorpresa”. 
De jove, Macias havia fet 
molt esport i va jugar molts 
anys a futbol amb la Ribe-

tana, a més de formar part 
de la unitat especial de bus-
sejadors de combat mentre 
feia el servei militar. Tot i 
tenir l’ELA, Macias té més 
ganes de viure que mai “el 
dia a dia”. 
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Primers dies complicats

Hàïl (Aràbia Saudita)

EL 9 NOU

Gerard Farrés (South Racing 
Can-AM) és, dels cinc oso-
nencs, el més ben classificat 
després de la disputa de 
les quatre primeres etapes. 
El pilot d’Olost afincat a 
Manlleu ocupa la cinque-
na posició de la categoria 
buguis T4 amb un temps de 
20h 36min 7seg d’acumulat, 
30min 12seg més que els pri-
mers classificats, el tàndem 
Rodrigo Luppi i Maykel Justo 
(South Racing Can-Am). 

A l’etapa d’aquest dime-
cres Farrés i el seu copilot, 
Diego Ortega, també van ser 
segons, per darrere d’Eryk 
Goczal i Oriol Mena (Ener-
gylandia Rally Team), a qui 
els van separar només 3min 
29seg. 

En aquesta mateixa catego-
ria, Rosa Romero (TH Trucks 
Canarias Team), que fa de 
copilot de Pedro Peñate, ocu-
pa la posició 107 a la general. 
Dimecres van aconseguir el 
lloc 117 mentre que dimarts 
ja van tenir diversos proble-
mes amb els pneumàtics, i tot 

i que els van reparar no van 
poder puntuar. 

Laia Sanz (Astara Team) 
continua escalant posicions 
després d’una segona jorna-
da en la qual els problemes 
mecànics que va patir el seu 
cotxe li van fer perdre més de 
sis hores per una avaria. A la 
tercera etapa va millorar els 
seus registres, i a la quarta va 
firmar la seva millor actuació 
en el Dakar d’enguany, amb 
una 20a posició i arribant a 
45min 9seg del millor classi-
ficat, Sebastien Loeb. 

En la mateixa modalitat 

de cotxes, l’osonenc Marc 
Solà, copilot de Carlos Checa 
(Astara Team), va finalitzar 
la quarta etapa a la posició 
arribant a 56min 46seg de 
Loeb. A la general, el tàndem 
Checa-Solà ocupa la posició 
22, mentre que Sanz fent 
tàndem amb l’italià Maurizio 
Gerini són 42ens. El líder 
provisional de la categoria és  
Nasser al-Attiyah.

També en cotxes però a 
la categoria T3, Joan Font 
acompanyat de Themis López 
(Speed Team) ocupen la 
posició 21. A l’etapa 4 van 

millorar els seus registres 
acabant en dotzena posició. 
Més complicada per a Font 
va ser la jornada de dimarts, 
amb una intensa pluja que 
va obligar a neutralitzar el 
final de l’etapa i retallar-la en 
100 quilòmetres. Tot i aquest 
contratemps, Font explicava 
que “hem aconseguit un bon 
ritme i estem contents amb el 
rendiment del cotxe”. 

El Dakar no s’atura i els 
pilots disputaran quatre 
etapes consecutives més fins 
arribar a la jornada de des-
cans del proper dilluns. 

Gerard Farrés és cinquè del Dakar després de quatre etapes i Laia Sanz avança posicions tot i l’avaria de dimarts

Gerard Farrés, a l’esquerra, i Laia Sanz, a la dreta, en l’etapa de dimarts
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Un quart de segle de bàdminton
El Roda arriba als 25 anys com a club federat d’un esport que a Osona només es practica també a la Vall del Ges

també estudiants francesos 
de la UVic-UCC. “Allà hi 
juguen molt i el nivell és més 
alt. Si anem a algun torneig 
a França ens hem d’apuntar 
a una categoria inferior”, 
confessa Gallach, que com-
parteix junta directiva amb 
Manel Matas, el secretari, i 
Antoni Estrella, el president. 
“Jo vaig començar l’any 2007 
amb un company de col·legi 
i de seguida em va agradar”, 
recorda Estrella. Més veterà 
és el torellonenc Matas, que 
ha viscut tota la trajectòria 
del club. “Jo vaig descobrir 
el bàdminton en un gimnàs a 
Torelló i em va agradar tant 
que durant un temps anàvem 
a jugar-hi a la pista del Pelut 
amb un amic fins que es va 
crear el Roda”, comenta. Ell 
és també el tresorer del Club 

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

Foto de família del Club Bàdminton Roda, abans d’un entrenament 
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Un entrenament del Club de Bàdminton Vall del Ges, a l’institut Cirviànum

Roda de Ter/Torelló

Esther Rovira

És l’esport en què la pilota 
–en aquest cas el volant– aga-
fa major velocitat per davant 
el golf, el tennis, el futbol o 
el beisbol. El rècord del món 
durant una sessió de proves 
d’un fabricant de raquetes és 
de 493km/h, però el cop més 
potent en joc, de 426km/h, el 
va fer el danès Madrs Pieler 
Kolding, durant un partit de 
la Premier League de l’Ín-
dia el 2017. El bàdminton 
té molts atractius. Els qui 
el practiquen en destaquen 
aquesta rapidesa que implica 
però també que és complet, 
tècnic i barat. Tot i així, 
no ha acabat mai de ser un 
esport de masses a Catalunya 
a diferència de Dinamarca, 
els Països Baixos, França o 
diverses zones de l’Àsia on té 
milers de practicants. Olím-
pic des de Barcelona 92 va 
ser, de fet, a la dècada dels 90 
quan va arribar a Osona, on 
només hi ha dos clubs: el Vall 
del Ges, amb sis anys de vida, 
i el degà, el Roda, que aques-
ta temporada celebra els 25 
anys d’existència.

Tot va començar amb 
l’empenta que li va donar 
Hernán Goti, un argentí 
instal·lat a Roda de Ter que 
havia practicat aquest esport 
al seu país natal, i el 1997 
es va fundar i federar l’en-
titat. “El lloc més potent és 
Granollers i el seu voltant 
però aquí hem aconseguit 
fer un club estable i som una 
bona colla d’una trentena”, 
explica Joan Gallach, el tre-
sorer del Roda, que forma 
part de l’entitat des dels 
inicis. El fet de ser una rara 
avis a la comarca sempre els 
ha permès captar jugadors 
de l’entorn i ara en tenen de 
Torelló, Tona o Viladrau però 

de Bàdminton Vall del Ges, 
creat arran de l’èxit d’un 
campionat organitzat durant 
la festa major de Sant Vicenç. 

“Som un club molt petit i 
per això volem potenciar-lo”, 
assegura. Amb seu al gimnàs 
de l’institut Cirviànum de 

Torelló, l’entitat la formen 
sobretot joves. És el cas de 
Gil Riu i Pol Muñiz, de 13 
anys, que destaquen “el bon 
ambient que hi ha al club i 
que és molt divertit”, com 
a motius pels quals el prac-
tiquen, o de Laura Albrich, 
de 16 anys, que afegeix que 
“és diferent del que estem 
acostumats. Jo també jugo 
a futbol amb el nou femení 
del Borgonyà però opino que 
és un bon esport i per això el 
mantinc”. 

Minoritari però amb adep-
tes fidels, ja fa un quart de 
segle que el bàdminton es 
practica a Osona de manera 
federada i també acull torne-
jos com el del rànquing cata-
là del proper 28 de gener a 
Roda, on s’aplegaran algunes 
de les millors raquetes.

Futboys guanya el TAR 
Asia Qualifier
Bangkok El TAR Asia Qua-
lifier, que es va disputar fa 
uns dies a Bangkok amb la 
participació de 32 equips 
alevins, ja té guanyador. 
Es tracta del Futboys, que 
d’aquesta manera es con-
verteix en l’equip que podrà 
participar en la propera 
edició del TAR U11 Pro-
mises que es disputarà a 
Taradell del 28 al 30 d’abril 
i que comptarà amb més de 
13 equips professionals i 
10 equips de LaLiga. Quim 
Ayats, president del torneig, 
no es va perdre la cita. 

Roger Escarrabill deixa 
la banqueta del Taradell

Taradell Canvi d’aires a la 
banqueta de la UD Taradell. 
La junta directiva va anun-
ciar el passat dilluns que, de 
mutu acord, Roger Escarra-
bill i Jordi Vidrier tancaven 
la seva etapa com a entrena-
dors blanc-i-blaus per can-
viar la dinàmica de l’equip. 
El seu lloc l’ocuparà Gabi 
Barrera, exentrenador del 
Calaf i durant quatre anys 
entrenador i coordinador 
del Vic Riuprimer REFO. El 
nou tècnic s’estrenarà aquest 
dissabte en el derbi contra 
el Voltregà. El Taradell és 
penúltim amb sis punts.
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    ESPAI ESPECIAL: Club Tennis Vic 

Socis del CT Vic acomiaden 
l’any jugant a tennis i pàdel
Fent esport. Així és com van 
acabar diversos socis del 
Club Tennis Vic l’any 2022. 
Dissabte es va disputar 
una gran matinal de tennis 
i pàdel a les instal·lacions 
del Club Tennis Vic, en un 
matí en el qual el temps 
va acompanyar i més 
d’un centenar de jugadors 
van gaudir de la pràctica 
d’aquests esports al club. 
Petits i grans van disfrutar 
d’un gran ambient tot fent 
esport. Els guanyadors es 
van emportar un fantàstic 
lot de productes gentilesa 
de Granja Armengol. 

Dos dels grups de tennis i pàdel que van participar a la matinal per acomiadar el 2022

El jugador del Club Tennis 
Vic Jan Bares va aconseguir 
el títol de campió del torneig 
infantil de Nadal disputat a 
les instal·lacions del Club 
Tennis Torelló el passat cap 
de setmana. Bares va fer 
un gran campionat. D’altra 
banda, el també jugador del 
CT Vic Marc Vidal va arribar 
a la final del torneig nacio-
nal absolut del Club Tennis 
Belulla.

BÀSQUET

FUTBOL

 
 
 

Tercera Catalana. Grup 4
Santvicentí-St. Miquel Balenyà 
(dg. 12.00h)

Grup 5
Aiguafreda-Taradell B (ds. 16.00h)
Centelles-Ol.  La Garriga (dg. 
16.00h)
OAR Vic-Moià (dg. 17.15h)
Folgueroles-Navàs B (ds. 16.00h)
Pradenc-Bigues (dg. 16.30h)
St. Julià Vilatorta-St. Feliu Codines 
(ds. 16.30h)
Roda de Ter-St. Quirze de Besora 
(dg. 16.30h)
St .  Vicenç  Torel ló-Seva (ds. 
15.30h)
Sta. Eugènia-Tona B (ds. 15.30h)

Grup 7
PB Anguera B-Calders (ds. 17.30h)

Grup 18
Campdevànol-EF Garrotxa (ds. 
16.00h)
Cornellà Terri-Camprodon (ds. 
16.00h)
St.  Ponç At.-Abadessenc (ds. 
16.00h)

Quarta Catalana. Grup 3
Vic Riuprimer B-Gurb B (ds. 
16.00h)
Cantonigròs-Santperenca (ds. 
16.00h)
Ripoll-Torelló B (dg. 16.00h)
La Gleva-Ribetana (ds. 16.00h)
Corcó-Vinyoles (ds. 16.00h)
Montesquiu-Sta. Eugènia B (ds. 
16.00h)
Ol. La Garriga C-Borgonyà (ds. 
18.15h)

Grup 4
Tona C-St. Hilari (ds. 15.30h)
Taradell C-Aiguafreda B (dg. 
16.00h)
Balenyà At.-St. Feliu Codines B (ds. 
16.00h)
Ol. La Garriga B-Centelles B (ds. 
16.30h)
Collsuspina-Castellterçol (ds. 
15.30h)
OAR Vic B-Figaró (ds. 15.30h)

Calldetenes-Seva B (ds. 16.00h)
Viladrau-Riudeperes (ds. 17.00h)

Femení Primera Divisió. Grup 2
Vic Riuprimer B-FUE Vic (ds. 

17.30h)
Torelló-Solsona (dg. 16.00h)

Femení Segona Divisió. Grup 2
Ol. Can Fatjó-Moià (dg. 14.30h)

Grup 6
OAR Vic-Voltregà (dg. 15.00h)
La Pera-Castellterçol (ds. 16.00h)
FUE Vic B-Borgonyà (ds. 12.15h)

Femení Amateur F-7. Grup 2
FEC Vall del Ter-PE Montagut (ds. 
17.00h)

Grup 6
OAR Vic-St. Quirze de Besora (dg. 
16.00h)
Pradenc-Vallgorguina (ds. 18.00h)

FUTBOL SALA

Primera Nacional
Argentona-Centelles (ds. 20.00h)
Ripoll-Can Jonqueres (ds. 18.00h)

Segona Nacional
Teià-Centelles B (dg. 12.30h)
Citysports B-Prats de Lluçanès
Fom. Tona B-Sant Julià B

HOQUEI

Lliga EBA. Grup C-1
CB Vic-UVic-Mallorca (ds. 
18.00h)

Duel a la part alta del grup 
C1 de la Lliga EBA. El CB Vic-
Universitat de Vic defensarà 
la primera posició davant el 
Palmer Basket Mallorca, tercer 
classificat però amb un partit 
menys. Serà dissabte a les 6 de 
la tarda en un partit en el qual 
el conjunt vigatà vol mantenir 
el pavelló Castell d’en Planes 
com un fortí. Hi ha guanyat els 
cinc partits que hi ha disputat 
aquesta temporada. 

OK Lliga
Noia Freixenet-Voltregà Stern 
Motor (dg. 17.00h)

El Voltregà Stern Motor es 
juga diumenge la classifica-
ció per a la Copa del Rei que 
es disputarà a Calafell del 5 
al 8 de març. Els blanc-i-blaus 
necessiten guanyar el Noia 
Freixenet i que el Lleida per-
di davant el Liceo. En aquest 
cas, els dos conjunts quedari-
en empatats a punts però el 
Voltregà es classificaria pel 
coeficient general. La jornada 
serà unificada.

Tercera RFEF. Grup 5
Sant Andreu-Tona (dg. 12.00)

El Tona, que és desè amb 20 
punts, vol començar l’any amb 
una victòria al camp del Sant 
Andreu, tercer classificat. 

Primera Catalana. Grup 1
Manlleu-Lloret (dg. 16.00h)
Torelló-Parets (ds. 16.30h)
Palamós-Vic (dg. 12.00h)

El Manlleu rebrà diumenge a 
la tarda el segon classificat, un 
Lloret que només ha perdut dos 
partits en aquest inici de Lliga. 
Per la seva banda, el Torelló 
s’enfrontarà al Parets, tretzè 
classificat, dissabte a la tarda, 
mentre que el Vic jugarà al 
camp del degà de Catalunya, un 
Palamós que és dotzè. El Vic és 
l’equip osonenc més ben clas-
sificat: és sisè amb 18 punts. 
Manlleu i Torelló en tenen 13. 

Segona Catalana. Subgrup 4A
Gurb-Castellar (ds. 16.00h)
Voltregà-Taradell (ds. 16.00h)
St. Quirze Vallès-Vic Riuprimer 
(ds. 17.00h)

El Taradell vol fer bona la 
dita d’entrenador nou, victò-
ria segura. Jugarà al camp del 
Voltregà en el primer derbi 
osonenc del 2023 que es dispu-
tarà a Sant Hipòlit dissabte a 
les 4 de la tarda. Serà un duel 
de la part baixa de la taula. A la 
mateixa hora, el Gurb, cuer del 
grup, rebrà la visita del líder, 
un Castellar que només ha per-
dut un partit. D’altra banda, el 
Vic Riuprimer, sisè classificat, 
jugarà al camp del cinquè, el 
Sant Quirze del Vallès. 

Femení Primera Divisió Nacio-
nal. Grup 3
Vic Riuprimer-Seagull (dg. 
16.00)

El Vic Riuprimer REFO disputa-
rà diumenge a la tarda la penúl-
tima jornada de la primera vol-
ta rebent el conjunt badaloní 
del Seagull, segon classificat. 
L’equip de Christian Donaire 
ocupa la cinquena posició amb 
25 punts i encadena tres partits 
consecutius sense perdre que 
l’han portat a la part alta.   

Jan Bares, 
campió al 
torneig de 
Nadal de Torelló



EL CALAIXNOU9EL

Manlleu

J.V.

Amb la descarbonització, 
aviat serà difícil d’explicar 
als més petits què és el car-
bó i per què en porten els 
Reis als que no han fet gaire 
bondat. Però quan entren 
als dominis del carboner, al 
campament reial de Man-
lleu, els ulls se’ls obren tant 
o més que davant de Ses 
Majestats. Aquesta escena 
és una de les que aquest any 
s’han renovat del muntatge 
que, dins d’una gran carpa, 
ocupa la plaça de Dalt Vila. 
“S’ha fet perquè s’assembli 
més a una cova”, explica 
Núria Martínez, la regidora 
de Participació Ciutadana.

També és totalment nova 
la de l’Estela, l’estel que ha 
guiat els Reis en el seu llarg 
camí. L’Estela és, precisa-
ment, qui dona la benvin-
guda al campament que ha 
funcionat a Manlleu durant 
dos dies. A partir de l’entra-
da, el món convencional dels 
adults perd les seves regles, 
i regeixen les de la màgia. 
Com la de la Zoraida, la pat-
gessa que recull els xumets 

que deixen els més petits i 
els converteix en estels, i que 
dona pas a una altra escena 
nova, la del cuiner Rumigola, 
el responsable de la bona ali-
mentació dels Reis. Que, per 
cert, no deixa de posar una 
falca sobre menjar sa. I avisa 
que no cal deixar un excés 
“de menjar per als camells 
i patges”, que de cases per 
visitar n’hi ha moltes. La 

caramel·lera és més dolça i 
tothom marxa del seu taller 
amb un vaset de cotó de 
sucre fet “amb arcs de Sant 
Martí i aigua de pluja”. L’ho-
ra de la veritat, però, arriba 
amb el carter reial: enmig 
d’un desori de cartes (“aneu 
a última hora!”) convida a 
dipositar-la en un cove-bús-
tia que es converteix en el 
contenidor de totes les espe-
rances. I després de passar 
per la carboneria i compro-

var que no és broma ni un 
invent dels adults, el recor-
regut acaba al dormitori dels 
Reis, que com que ells no 
hi són l’ensenya l’Astròleg, 
“més vell que els mateixos 
Reis”. Aquests apareixen a 
l’escena final, davant de l’es-
glésia de Santa Maria, intro-
duïts per la Camellera conta-
contes. Són Melcior, Gaspar 
i Baltasar, que pel que es veu 
ja estan instal·lats a Manlleu 
esperant el moment de la 
cavalcada. Amb cançó pròpia 
inclosa, que tothom aprèn 
per quan, aquest dijous, sigui 
el moment de cantar-la. 

Per aquestes escenes, 
l’Ajuntament calcula que 
en dos dies hi hauran passat 
més de 1.900 persones. I és 
un càlcul força fidel, perquè 
calia reservar entrada encara 
que fos gratuïta (amb prefe-
rència per als manlleuencs). 
En grups de 25 o 30 persones 
com a molt, per poder anar 
veient les escenes sense 
aglomeracions, les famílies 
han anat desfilant pel cam-
pament reial que anticipa la 
festa. Preparar la màgia, cre-
ar expectativa, forma part de 
la màgia en ella mateixa. 
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Les cavalcades de Reis arribaran 
la nit d’aquest dijous a la majoria 
de pobles d’Osona, el Ripollès i el 
Moianès. Aquest any, ja amb total 

normalitat i després d’uns dies 
previs en què els patges i els cam-
paments reials han estat protago-
nistes, en especial a Manlleu.

Cavalcades amb 
plena il·lusió

Els Reis arriben aquest dijous a gairebé tots els pobles d’Osona, 
el Ripollès i el Moianès, l’any de la recuperació de la normalitat

Vic/Ripoll

Jordi Vilarrodà

Les cavalcades d’aquest 
any tornaran a ser com les 
d’abans de la pandèmia. Si fa 
dos anys els Reis van haver 
de passar gairebé sense veu-
re’s presencialment amb els 
infants i l’any passat ho van 
fer, però encara amb res-
triccions, la d’aquest dijous 
serà una arribada de les de 
tota la vida, amb solemnitat 
i multituds. L’ambient pre-
vi a la festa de Reis ja s’ha 
començat a viure durant els 
últims dies, en què els patges 
reials han recollit cartes i, en 
alguns casos, amb la instal-
lació de campaments reials, 
entre els quals destaca el 
de Manlleu. Tot està a punt 
perquè a mitja tarda d’aquest 
dijous Ses Majestats d’Orient 
visquin una nit de cavalcades 
amb la mateixa il·lusió que 
aquells que els rebran. O que 
els recebran. Aquestes són 
algunes de les principals. 

A VIC

Una de les novetats princi-
pals de la cavalcada d’aquest 
any serà el canvi en el recor-
regut, obligat per les obres 
que s’estan fent encara a la 
rambla del Bisbat. Tot i que 
fa uns mesos s’havia insinuat 
que el paviment podria estar 
prou acabat com perquè Ses 
Majestats fossin els primers 
de passar-hi, el cert és que 
les obres avancen a poc a 
poc. Per tant, la cavalcada 
que començarà a les 6 de 
la tarda per la carretera de 
Barcelona i el passeig de la 
Generalitat es desviarà cap 
a la dreta un cop passat el 
parc Balmes, i baixarà pels 
carrers d’Anselm Clavé, de la 
Soledat i de l’Hospital d’en 
Cloquer. D’aquí es desviarà 
a l’esquerra donant la volta a 
L’Atlàntida, per pujar pel car-
rer de Torras i Bages i arribar 
a la rambla del Passeig. El 
recorregut ja serà llavors 
l’habitual, fins a pujar pel 
carrer Verdaguer i entrar a la 
plaça Major aproximadament 
a les 8 del vespre. Més de 800 
persones participen en la 79a 
edició de la cavalcada de Vic, 
que compta amb una dotzena 

de carrosses i que té fins i tot 
un final propi: “A dormitare, 
a la nonne!”.

A MANLLEU

A les 7 del vespre els Reis, 
que durant els dos últims 
dies han tingut el seu cam-
pament a Dalt Vila, hauran 
baixat discretament fins 
al carrer del Montseny (a 
l’altura del carrer del Doc-
tor Fleming) per començar 
la cavalcada. Amb cançó 
pròpia des de fa dos anys 
(“Venim, venim des de l’Ori-
ent / seguint el nostre estel 
fidel...”), desfilaran fins arri-
bar a la plaça de Fra Bernadí, 
on s’acaba el recorregut i 
seran rebuts amb espectacle 
pirotècnic. 

A TORELLÓ

L’animació començarà a les 
4 de la tarda amb el passant 
d’Ali Ben Said i els timbalers 
reials pels carrers de la vila. 
Hi haurà encara una última 
oportunitat per entregar 
cartes als campaments reials 
instal·lats a la placeta d’En 
Pujol i les places de la Sar-
dana i de Joanot Martorell. 
Enguany es podrà recuperar 
l’arribada tradicional a Tore-
lló, que es fa en tren. Des 
de l’estació, el seguici farà 
un recorregut pel carrer de 
Borgonyà, carrer Indústria, 
carrer Canigó, avinguda 
Generalitat, carrer del Pont, 
carrer Sant Miquel i la plaça 
Nova. Aquí s’adreçaran als 
infants. 

A TONA

Una de les cavalcades amb 
més tradició d’Osona, que fa 
tres anys es va renovar amb 
l’aparició de la reina Mel. 
Els dies previs, s’ha dut a 
terme el concurs del Conte 
de Reis, que han guanyat 
Emma Casals Arquimbau 
i Aina Pujol Costa, i el seu 
relat acompanya el tríptic 
editat per l’Ajuntament. El 
recorregut s’iniciarà a les 8 
del vespre a l’església i cul-
minarà una hora més tard 
a La Canal, on rebran els 
infants. 

A TARADELL

La cavalcada de Taradell 

torna al seu format original 
però amb diverses novetats. 
Es tornarà a fer la salutació 
des del balcó de l’ajuntament 
on Melcior, Gaspar i Baltasar 
seran rebuts per l’alcaldessa. 
També es farà l’adoració a 
l’església, però no a l’interior 
sinó a fora, mentre que el 
recorregut serà diferent i 
una mica més curt. I és que 
després de l’adoració, la 
cavalcada continuarà fins a la 
rotonda de l’Atlàntida. Des 
d’allà es pujarà per la ronda 
dels Vilademany, el carrer 
de la Batllia, pel carrer de 
la Vila fins a l’ajuntament. 
La cavalcada començarà pel 
carrer de la Font a 2/4 de 7 
de la tarda, poc després que 
sonin les antigues sirenes de 
la fàbrica del Vapor i de Can 
Costa anunciant l’arribada 
dels Tres Reis acompanyats 
de més d’un centenar de pat-
ges. Enguany s’ha renovat la 
carrossa dels regals. Com és 
habitual les atxes de barballó 
serviran per guiar els tres 
reis. Per setè any consecutiu 
es farà el concurs d’Insta-
gram #JoVaigAmbAtxaDe-
Barballó. 

A CENTELLES

La tarda de la vigília de Reis 
comença a Centelles amb 
la carregada dels regals que 
s’han de repartir, i que tot-
hom podrà veure a la pista 
del Casal Francesc Macià, a 
partir de 2/4 de 5 de la tarda. 
El seguici arriba al Passeig 
a les 6 de la tarda, i trans-
corre –amb alguns canvis 
de recorregut– pels carrers 
Socós, Sant Joan, Sant Jaume, 
Tarragona, Girona, Rodolf 
Batlle, Sant Joan, i altre cop 
pel carrer Socós i el carrer 
Nou fins a tornar al punt de 
partida. L’entrega tradicional 
del brioix, la xocolatina i la 
neula es farà un cop acabada 
la cavalcada al campament 
reial, a la mateixa pista del 
Casal Francesc Macià. La 
festa de Reis té un colofó 
important a Centelles el 
mateix dia 6 de gener, data 
en què es despenja el pi de 
l’església. L’acte tindrà lloc a 
la 1 del migdia, amb el repar-
timent de pomes entre els 
galejadors.

A SANT JULIÀ 

La comitiva entrarà per 
la carretera de Vilalleons, 
l’avinguda de Montserrat, 
el carrer de Núria, la plaça 
de l’U d’Octubre i el carrer 
Sant Roc. Des d’aquí faran 
a peu el tram de passeig 
entre el camp de futbol i la 
pista esportiva per pujar les 
escales de l’ermita de Sant 
Roc i fer l’ofrena al pessebre 
vivent. La recepció es farà al 
pavelló. Per fer més lluïda i 
viva la cavalcada, Ses Majes-
tats demanen que el poble 
els rebi amb les atxes de bar-
balló i amb fanalets.

A RIPOLL

La plaça de l’Ajuntament tor-
narà a ser aquest any el lloc 
de rebuda dels Reis a Ripoll, 
on faran el discurs des del 
balcó de l’Ajuntament. Des-
prés, seguint també el cos-
tum, aniran cap al claustre 
del monestir per rebre els 
infants que s’hi acostin. La 
cavalcada sortirà a les 6 de la 
tarda des de la carretera de 
Barcelona i farà el recorre-
gut habitual pels carrers de 
Ripoll. Al passeig del Mes-
tre Guich, l’artista ripollès 
Eudald Alabau instal·larà 
uns organismes lluminosos 
per donar la benvinguda als 
Mags d’Orient.

A SANT JOAN

L’arribada pel pont Nou és 
un dels moments lluïts de la 

cavalcada de Sant Joan, amb 
les carrosses dels Reis acom-
panyades de tot el seguici. I 
en aquest no hi poden faltar 
les motos de trial, en el poble 
que acaba de celebrar els 50 
anys del Trial de Santigosa. 
El recorregut acaba a la plaça 
Major. 

A PRATS DE LLUÇANÈS

El seguici entrarà a Prats pel 
cantó de Lurdes a les 6 de la 
tarda, i aquí començarà la 
cavalcada per diversos car-
rers amb final a l’església de 
Sant Vicenç. Prats és un dels 
llocs que manté la tradició 
que els Reis deixin les seves 
ofrenes d’or, encens i mirra, 
com expliquen els relats 
evangèlics. Després aniran a 
la plaça Nova per adreçar-se 
a tothom. L’Ajuntament ha 
animat els pradencs a posar 
un senyal fet amb canyes per 
indicar a quins balcons s’han 
d’enfilar. I mentrestant, per 
celebrar la seva arribada, hi 
ha fins i tot una discomòbil 
reial a partir de la mitjanit a 
la Sala Polivalent. 

A MOIÀ

Moià rep els Reis amb una 
cavalcada que comença a 
les 6 de la tarda des de la 
carretera de Vic i transcorre 
per l’avinguda de la Vila, el 
carrer de Sant Antoni, la pla-
ça Major i el carrer del Forn 
fins arribar a la plaça de Sant 
Sebastià, on hi ha la rebuda. 

Quatre de les escenes del campament reial instal·lat aquest dimarts i dimecres a la plaça de Dalt Vila de Manlleu: l’Estela, la Zoraida (encarregada dels xumets), el cuiner i el carter reial
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Manlleu

J.V.

Amb la descarbonització, 
aviat serà difícil d’explicar 
als més petits què és el car-
bó i per què en porten els 
Reis als que no han fet gaire 
bondat. Però quan entren 
als dominis del carboner, al 
campament reial de Man-
lleu, els ulls se’ls obren tant 
o més que davant de Ses 
Majestats. Aquesta escena 
és una de les que aquest any 
s’han renovat del muntatge 
que, dins d’una gran carpa, 
ocupa la plaça de Dalt Vila. 
“S’ha fet perquè s’assembli 
més a una cova”, explica 
Núria Martínez, la regidora 
de Participació Ciutadana.

També és totalment nova 
la de l’Estela, l’estel que ha 
guiat els Reis en el seu llarg 
camí. L’Estela és, precisa-
ment, qui dona la benvin-
guda al campament que ha 
funcionat a Manlleu durant 
dos dies. A partir de l’entra-
da, el món convencional dels 
adults perd les seves regles, 
i regeixen les de la màgia. 
Com la de la Zoraida, la pat-
gessa que recull els xumets 

que deixen els més petits i 
els converteix en estels, i que 
dona pas a una altra escena 
nova, la del cuiner Rumigola, 
el responsable de la bona ali-
mentació dels Reis. Que, per 
cert, no deixa de posar una 
falca sobre menjar sa. I avisa 
que no cal deixar un excés 
“de menjar per als camells 
i patges”, que de cases per 
visitar n’hi ha moltes. La 

caramel·lera és més dolça i 
tothom marxa del seu taller 
amb un vaset de cotó de 
sucre fet “amb arcs de Sant 
Martí i aigua de pluja”. L’ho-
ra de la veritat, però, arriba 
amb el carter reial: enmig 
d’un desori de cartes (“aneu 
a última hora!”) convida a 
dipositar-la en un cove-bús-
tia que es converteix en el 
contenidor de totes les espe-
rances. I després de passar 
per la carboneria i compro-

var que no és broma ni un 
invent dels adults, el recor-
regut acaba al dormitori dels 
Reis, que com que ells no 
hi són l’ensenya l’Astròleg, 
“més vell que els mateixos 
Reis”. Aquests apareixen a 
l’escena final, davant de l’es-
glésia de Santa Maria, intro-
duïts per la Camellera conta-
contes. Són Melcior, Gaspar 
i Baltasar, que pel que es veu 
ja estan instal·lats a Manlleu 
esperant el moment de la 
cavalcada. Amb cançó pròpia 
inclosa, que tothom aprèn 
per quan, aquest dijous, sigui 
el moment de cantar-la. 

Per aquestes escenes, 
l’Ajuntament calcula que 
en dos dies hi hauran passat 
més de 1.900 persones. I és 
un càlcul força fidel, perquè 
calia reservar entrada encara 
que fos gratuïta (amb prefe-
rència per als manlleuencs). 
En grups de 25 o 30 persones 
com a molt, per poder anar 
veient les escenes sense 
aglomeracions, les famílies 
han anat desfilant pel cam-
pament reial que anticipa la 
festa. Preparar la màgia, cre-
ar expectativa, forma part de 
la màgia en ella mateixa. 
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La representació tradicional de Sant Quirze afegeix aquest any l’orquestració d’algunes parts

Una ‘Nit de Reis’ amb més música

Sant Quirze de Besora

J.V.

La música serà més protago-
nista del que ja és habitual 
en les tres representacions 
de Nit de Reis que aquests 
dies tindran lloc a Sant 
Quirze. I és que una de les 
novetats d’aquest any, a part 
del retorn a la plena normali-
tat, serà l’estrena de la nova 
orquestració que s’ha fet 
d’una part de la música, obra 
de Xevi Capdevila. 

Nit de Reis. Conte a la vora 
el foc en dos actes ja va ser 
concebuda pel seu autor, 
Apel·les Mestres, com un 
conte musical. L’any 1906, es 
va estrenar al Teatre Prin-
cipal de Barcelona amb la 
partitura que havia compost 
Enric Morera, un dels músics 
més insignes de la Catalunya 
de principis del segle XX. A 
Sant Quirze, s’ha fet sempre 
amb l’acompanyament d’un 
piano. Feia temps, però, que 
a Josep Capdevila, músic 
santquirzenc autodidacte, li 
rondava pel cap la idea de fer 
una orquestració completa 
de la partitura. Tot sembla-
va prou fàcil perquè només 
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L’equip complet d’actors, tècnics i direcció de ‘Nit de Reis’ en un dels darrers assajos, dimecres al Teatre Centre

una instrumentació nova 
a Xevi Capdevila. No per a 
tota l’obra, però sí per a tres 
peces de la segona part, “on 
la música agafa més pompa”. 
Sonarà en directe amb piano, 
fagot, clarinet, bombardí, 
flauta travessera i acordió, 
gràcies a músics voluntaris 
–no santquirzencs, la majo-
ria– que hi col·laboren desin-
teressadament. Així ho fa la 

cinquantena de persones que 
intervenen en la representa-
ció, sota la direcció artística 
de Nati Picazo i la musical de 
Rosmi Ballaró. Les represen-
tacions de Nit de Reis seran 
divendres i diumenge a les 6  
i dissabte a 2/4 de 8. 

Una representació 
única a tot el país

Sant Quirze de Besora 

No hi ha la certesa absoluta 
que la representació de Nit 
de Reis de Sant Quirze sigui 
l’única de Catalunya. Però 
si més no els seus organit-
zadors no tenen constància 
de cap altre lloc on es faci 
anualment i s’hagi convertit 
en una tradició tan arrelada 
com els mateixos Pastorets. 
De fet, diversos dels partici-
pants repeteixen en les dues  
obres, amb l’esforç que això 
comporta en aquestes dates.

calia buscar a l’Arxiu Naci-
onal de Catalunya els origi-
nals de Morera, treure’n les 
particel·les per a diferents 
instruments i tirar endavant. 
“Però la sorpresa va ser que 
aquella música no s’assem-
blava al que tocàvem aquí”, 

explica Marta Vilardell, 
directora tècnica de Nit de 
Reis. Només alguns moments 
ho recordaven llunyanament. 
Què havia passat? Possible-
ment, algú trobava que la 
música de Morera era massa 
difícil i en va fer “una trans-

cripció senzilla” perquè el 
pianista del Teatre Centre 
pogués tocar la melodia quan 
cantaven. “No sabem qui 
va ser, la firma no s’identi-
fica”, diu Vilardell. Davant 
d’això, van decidir partir del 
que ja tenien i encarregar 
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Quatre de les escenes del campament reial instal·lat aquest dimarts i dimecres a la plaça de Dalt Vila de Manlleu: l’Estela, la Zoraida (encarregada dels xumets), el cuiner i el carter reial

Els Reis fan parada a Dalt Vila
Prop de dues mil persones han passat pel campament reial de Manlleu 

Les escenes de 
l’Estela i del 

cuiner s’hi han 
sumat enguany
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Dijous 5

Alpens. Cavalcada. Arribada 
per la carretera de Berga i el 
Casino. 19.00.

Aiguafreda i Sant Martí 
de Centelles. Arribada a 
l’estació de Sant Martí i inici 
de la cavalcada. 18:12.

Balenyà. Cavalcada. Sortida 
des de l’edifici de la Pista, 
18.00; l’entrega de panets i 
xocolatines es farà a la Pista 
al finalitzar la rua. 

Calders. Cavalcada. Els nens i 
nenes podran acompanyar els 
Reis d’Orient des del semàfor 
del Camí del Grau fins a la 
Plaça. Calders. 18.30.

Calldetenes. Inici al carrer de 
Barcelona a les 19:30 i final 
davant de l’Ajuntament. 

Campelles. Cavalcada de 
Reis. Veïnat del Baell, 19.00; 
Campelles, 20.00. 

Campdevànol. Sortida des de 
l’heliport 18:00. Arribada a 
la plaça de l’Església i rebuda 
d’infants a la Sala Diagona. 
20:30. 

Camprodon. Campament 
reial al Pavelló Vell  16:00. 
Recorregut des del Pavelló 
Vell a l’Ajuntament. 19:00. 

Castellterçol. Xocolatada a 
davant la residència, 17.00. 
Inici de la cavalcada a la plaça 
Cuspinera, 18.00. 

Centelles. Carregada de 
regals a la pista del Casal 
Francesc Macià, 16.30-17.15; 
arribada de Ses Majestats, al 
Passeig, 18.00. 

Collsuspina. Campament 
Reial. Situat a la plaça Major, 
de 16.00 a 20.00. 

L’Esquirol. Cavalcada. A 2/4 
de 6 pel carrer Major, carrer 
Sant Bartomeu i plaça Nova, 
on hi haurà el tradicional 
parlament.

Folgueroles. Cavalcada. Pels 
carrers del poble i final a la 
plaça Verdaguer.  18.30.

Gombrèn. Arribada dels Reis 
d’Orient. 18.00.

Gurb. Cavalcada de Reis. 
Inici a la rotonda de Can Violí 
19.00. Recorregut fns al Molí 
de l’Esperança.

Les Masies de Roda. 
Cavalcada. Arribada per la 
carretera de Manlleu, barri 
Cases Noves, sala polivalent 
fins a la plaça Montserrat. 
19.00.

Les Masies de Voltregà . 
La Gleva. Rua reial amb 
sortida de la plaça de Sant 
Jordi i arribada a la plaça del 
Santuari. 17:45. Espectacle de 
Tribal&Flames a la plaça del 
Santuari i recepció dels Reis a 
l’interior. 18:45.

 Llanars. Cavalcada. Arribada 
de SSMM els Reis d’Orient 
amb camells. Acompanyament 
de la cavalcada amb Xarop de 
Canya. Adoració i rebuda dels 
nouvinguts al campament 
situat al Camp del Toro. 19.00.

Manlleu. Cavalcada. Inici 
del recorregut pel carrer 
Montseny. Arribaran a la 
plaça Fra Bernadí, on faran els 
seus parlaments i oferiran un 
espectacle de llum i color. 

Moià. Inici del recorregut per 
la carretera de Vic fins a la 
plaça Sant Sebastià on es farà 
l’acte de rebuda dels Reis. 
18.00. 

Montesquiu. Inici a la plaça 
de Mossèn Cinto Verdaguer. 
18:00.

Olost. A Santa Creu de 
Jutglar, 17:00. A Olost: 18:00.

Prats de Lluçanès. Cavalcada 
de Reis. Arribada pel cantó 
de Lurdes i passaran pels 
diferents carrers del poble.

Ribes de Freser. Cavalcada. 
Sortida des de la carretera 
de Pardines amb aturada al 
carrer Puigmal per compartir 
la tradicional xocolatada. 
En acabar, recepció reial a 
la plaça de l’Ajuntament. 
Visita dels patges reials als 
diferents nuclis de Ribes, 
20.00.

Ripoll. Cavalcada de Reis. 
Arribada per la carretera de 
Barcelona, 18.00. Després de 
la rebuda i dels parlaments 
a la plaça de l’Ajuntament, 
els Reis de l’Orient 
s’encaminaran al claustre del 
monestir per rebre les cartes 
dels infants. L’accés es farà 
per la Sala Abat Senjust. 

Roda de Ter. Cavalcada de 
Reis. Arribada a la Creu 
de Codines, 1830; ofrena 
dels Reis al naixement 
de la capella del Sòl del 
Pont, 19.00; rebuda de Ses 
Majestats a la plaça Major, 
19.30.

Rupit i Pruit. Arribada pel 
Coll de Castell. 18:30 

Sant Boi de Lluçanès. 
Arribada per l’entrada del 
poble. 18:00.

Sant Feliu Sasserra. 
Arribada per la carretera 

d’Oristà. 18:00.

Sant Hipòlit de 
Voltregà. Inici a 
l’esplanada de la 
Font de la Sala. 
18.00.

Sant Joan de 
les Abadesses. 
Recorregut: pont 
Nou, c. Comella, 
ctra. Camprodon, 
carrers Mestre 
Andreu i Pere 
Rovira, pl. Torras i 
Bages, pg. Comte 
Guifré, c. Major i 
pl. Major. 18.30.

Sant Julià de 
Vilatorta. Inici 
de la rua amb 

les carrosses reials amb 
els patges teiers, fanalers, 
llumeners, estendards i 
assistents a la cavalcada. 
Pavelló esportiu municipal. 
18.30. 

Sant Miquel de Balenyà. 
Cavalcada de Reis. Carrer 
de l’Aguilar, 17.45 i a 
continuació faran un 
recorregut pels carrers del 
poble per arribar a la plaça de 
l’Església, 19.00. 

Sant Pau de Segúries. 
Cavalcada de Reis. 19.00.

Sant Pere de Torelló. 
Cavalcada de Reis. Arribada 
de SSMM els Reis de l’Orient 
per la carretera de la Vola 
i fins a la plaça Monmany, 
on rebran a tots els infants. 
19:00

Sant Quirze de Besora. 
Cavalcada de Reis. 
Campament reial, plaça 
Bisaura, 15.30-18-30; 
Enlairada de fanalets, 18.45; 
inici de la cavalcada, de la 
plaça Bisaura al carrer Major, 
18.50; recepció a l’ajuntament 
i adoració a l’església. Es 
donarà coca i xocolata, 
19.15. A continuació, rua pel 
municipi i a les cases que ho 
hagin sol·licitat.

Sant Vicenç de Torelló. 
Cavalcada de Reis. Baixaran 
pels Camps, continuaran 
pel carrer Nou, carrer Major 
fins a l’ajuntament, on els 
rebrà el consistori. Seguiran 
per la plaça Cal Ferrer fins a 
l’església, on faran l’adoració. 
A la sortida pujaran per 
l’avinguda del Castell fins a 
la plaça Onze de Setembre, 
on l’herald farà el seu discurs. 
Tot seguit es repartiran 
caramels. En cas de pluja es 
farà al pavelló. 

Cavalcada de Reis. Arribada 
a l’entrada de Vila-seca per 
anar a adorar el nen Jesús a 
l’església. Tot seguit, l’herald 
farà el seu discurs i Melcior, 
Gaspar i Baltasar obsequiaran 
la mainada amb caramels. 
Vila-seca. 19.30.

Arribada dels Reis a la 
colònia de Borgonyà. Es 
començarà pel carrer Escòcia 
cap a l’església i finalitzarà 
al teatre, on seran rebuts 
per petits i grans. Borgonyà. 
19.00

Santa Eugènia de Berga. 
Sortida del parc de l’Arumí, 
19:00, arribada a la plaça 
Major 20:00.

Santa Eulàlia de Riuprimer. 
Inici des de l’avinguda 
d’Osona. 18:30. Final a la 

plaça de l’Església i visita al 
pessebre vivent. 

Seva. Cavalcada de Reis. Inici 
a la plaça dels Esports, 18.00 

Setcases. Cavalcada de 
Reis. Arribada pel camí de 
Vall-llobre, benvinguda a 
l’església de Sant Miquel. 
Seguidament, recepció de 
totes els nenes i nenes a la 
sala dels Estudis. Setcases. 
19.00.

Sora. Cavalcada de Reis. 
Arribada dels Reis a la plaça 
de Can Corominas. Els Reis 
passejaran pels carrers 
del municipi fins arribar 
a l’ajuntament, on es farà 
l’entrega dels regals a tots els 
infants. 18.15.

Taradell. Cavalcada de Reis. 
La cavalcada recupera el seu 
format tradicional. Arribada 
pel carrer de la Font, 18.30; 
adoració a l’església, 19.00; 
la comitiva reial reprèn la 
caminada, 19.15; rebuda dels 
Reis Mags a la casa de la vila, 
20.00; entrega de regals als 
infants a la plaça de les Eres, 
20.20.

Tavèrnoles. Cavalcada de 
Reis. Tavèrnoles. 18.00.

Tavertet. Cavalcada de Reis.  
18.30.

Tona. Cavalcada de Reis. 
Cavalcada i rebuda dels Reis 
d’Orient i la Reina Mel a 
La Canal, acompanyada de 
l’encesa d’atxes de barballó. 
18.30.

Torelló. Cavalcada de Reis. 
Passant de l’Ali Ben Said i 
timbalers reials per tot el 
poble, 16.00; campaments 
reials i última recollida de 
cartes, placeta d’en Pujol, 
plaça de la Sardana i plaça 
Joanot Martorell, 16.00-
18.00; arribada del tren 
reial amb SSMM. els Reis de 
l’Orient, plaça de l’Estació 
i inici de la cavalcada reial, 
19.00. En finalitzar, des de 
la plaça Nova, salutació de 
SSMM els Reis d’Orient. 
Torelló. 16.00.

Vic. Cavalcada de Reis. 
Arribada per la carretera de 
Barcelona amb tot el seguici 
de patges. A 2/4 de 9 del 
vespre entraran a la plaça 
Major. Vic. 18.00.

Viladrau. Cavalcada de Reis. 
Arribada per la carretera de 
Vic. Viladrau. 19.00.

Vilallonga de Ter. Cavalcada 
de Reis. Arribada dels Reis 
Mags d’Orient a la plaça de 
l’Era, 19.00. 

Laia Miralpeix agenda@vic.el9nou.com

AGENDA DE CAvALCADEs
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Un mercat amb bon Ressò
Els impulsors del primer mercat de segona mà a la Pietat ja pensen en un espai permanent
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L’església de la Pietat, aquest dimarts, en un dels darrers dies del mercat social de reutilització que s’hi ha fet des de mitjans de desembre

Vic

Jordi Vilarrodà

Un degoteig constant de per-
sones han passat durant tres 
setmanes aproximadament 
pel Ressò, la botiga temporal 
de productes de segona mà 
que ha ocupat la nau central 

de l’església de la Pietat de 
Vic i que aquest dijous tanca 
les portes. Ha estat la prime-
ra experiència conjunta d’un 
grup d’entitats i institucions 
que, coincidint amb els dies 
de Nadal, han pogut veure 
l’interès dels compradors per 
aquest tipus d’oferta. Aquest 

fet i la bona relació que hi ha 
hagut entre tots els actors 
fan que es plantegin la idea 
de crear un espai permanent. 
“Ha estat el pilot, i hem vist 
que ha funcionat”, explicava 
dimarts Núria Comarriu, de 
la Fundació Trueta, una de 
les entitats participants. Al 

seu costat hi ha hagut l’As-
sociació Tapís, la Fundació 
Areté, la cooperativa La Fera 
Ferotge, l’Associació Ashes 
i també institucions, des de 
l’Ajuntament de Vic fins a la 
Mancomunitat La Plana. 

“Tan important com la 
gent que ha passat és aquesta 

col·laboració, hem après a dir 
nosaltres en lloc de jo”, afir-
mava Joan Redorta, d’Ashes, 
un veterà dels moviments 
socials osonencs. Els impul-
sors comparteixen, segons 
Redorta, la voluntat “de tre-
ballar per ajudar les perso-
nes”. I ajudar-les, en un lloc 
com aquest mercat, pot tenir 
diferents sentits: facilitar 
productes que algunes but-
xaques no es poden permetre 
comprar de nou en nou, però 
també facilitar el canvi de 
cultura general cap al reci-
clatge. “El futur és això, és 
ser modern, és un model de 
vida”, deia Redorta. 

LLAR, LLIBRES I ROBA

Roba, joguines, mobles, 
decoració o llibres són alguns 
dels productes que es podien 
trobar en aquest singular 
pop up dins d’una església, 
cedida per la mateixa par-
ròquia. “Hem vist que tenia 
molta tirada el parament 
de la llar, també els llibres 
que es venien a un euro, i la 
roba de segona mà... la gent 
veu que té més qualitat de la 
que es pot pensar”, explicava 
Comarriu. Alguns dies hi ha 
hagut actuacions musicals, 
tallers i xerrades entre les 
activitats paral·leles del Res-
sò, que els propers dies farà 
balanç definitiu d’aquesta 
primera edició. “Ha estat clau 
tenir un espai al centre, ha 
entrat molta gent per curio-
sitat que potser no ho hauri-
en fet mai en una botiga de 
segona mà”, deia Comarriu. 

Pastorets a Sant Joan 
amb l’escola del SAT
Sant Joan de les Abades-

ses Els Pastorets de Sant 
Joan són dels darrers. Fa 
temps que es van deixar de 
fer els dels grans però es van 
recuperar amb l’Escola de 
Teatre del SAT. Els posaran 
en escena al Teatre Centre, 
dissabte a les 8 del vespre i 
diumenge a les 6 de la tarda. 
Les entrades estan disponi-
bles a Codetickets.

Rupit i Tona fan els 
seus pessebres vivents
Rupit/Tona Rupit farà 
aquest dissabte la segona de 
les representacions del seu 
tradicional pessebre vivent 
(la primera va tenir lloc 
dimecres). Es podrà fer el 
recorregut a partir de les 6 
de la tarda. Tona tancarà diu-
menge, per la seva part, les 
del Pessebre Vivent d’Osona, 
també en l’horari habitual a 
partir de les 6 de la tarda. 

Reis a residències, 
abans d’anar-se’n
Vic A molts pobles, els Reis 
fan una última visita abans 
de marxar, la dels centres 
sociosanitaris. A Vic és on 
fan el recorregut més ampli. 
El començaran a primera 
hora al monestir de les 
Sagramentàries i passarà per 
les residències de les Jose-
fines i les Germanetes, El 
Nadal, els Saits i l’Hospital 
de la Santa Creu. 

Últimes jornades    
de les pistes de gel
Manlleu També són els 
últims dies per aprofitar les 
pistes de gel d’Osona i el 
Ripollès, en un any en què la 
temperatura massa alta n’ha 
condicionat el funcionament. 
A Manlleu, la de la plaça Fra 
Bernadí estarà oberta fins 
diumenge a les 8 del vespre. 
També tanca diumenge la 
pista de gel de Llanars, ober-
ta fins a les 7 del vespre. 

Uns Pastorets més 
‘bojos’ a Sant Pere
Sant Pere de Torelló Sant 
Pere recupera enguany els 
Pastorets, però ho fa en una 
versió lliure. El grup Gent + 
50 Plus es basa en el text de 
Folch i Torres per anar més 
enllà i divertir el públic. Se’n 
faran dues representacions, 
dissabte a les 8 del vespre i 
diumenge a les 5 de la tarda, 
al teatre. La recaptació es 
destina a La Marató. 

Publiqueu dos anuncis gratuïts
a la secció de classificats d’EL 9 NOU
Si sou subscriptors d’El 9 nou registreu-vos a el9nou.cat
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El cervell de la Golfa del Sentru
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Emili Jané, en primer terme, al final de la representació que es va fer divendres al vespre en un Teatre Municipal de Manlleu amb totes les entrades venudes

Manlleu

EL 9 NOU

El Teatre Municipal de Man-
lleu va acollir per primer 
cop divendres un clàssic de 
Nadal, La Golfa del Sentru, 
muntatge satíric esquitxat 
de gags d’actualitat que té 
com a fil conductor la repre-
sentació dels Pastorets. La 
singularitat de l’espectacle, 
que va omplir la platea amb 
320 persones, és que tot el 
guió s’escriu de zero i sem-

pre està fet en vers amb rima 
consonant. El cervell n’és 
Emili Jané. “L’actualitat és 
molt traïdora perquè canvia; 
no pots avançar feina: s’ha 
d’escriure durant l’últim mes 
i mig”, explica en conversa 
amb EL 9 NOU.

Cada any és un èxit. Va néi-
xer l’any 2009 d’una conversa 
entre Jané, l’actor Xavier Boa-
da i l’aleshores presidenta de 
l’entitat, Dolors Collell. “Sem-
pre dèiem que havíem de fer 
una versió gamberra dels Pas-

torets”, recorda Jané. Aquell 
any Boada, actor professional, 
tenia disponibilitat i entre ell 
i Jané van fer el text. L’obra 
tenia dues parts. En van 
escriure una cada un. L’es-
pectacle no van publicitar-lo 
més enllà d’un cartell que van 
penjar a l’entrada del Casal 
de Gràcia, on es va fer l’obra 
a càrrec d’un grup divers 
batejat com a Orfeó Osonenc, 
on hi havia actors del Centre, 
però també de Ventall de Vic 
i del GALL del Lluçanès. En 

pocs minuts van esgotar les 
entrades. L’endemà van haver 
de repetir la funció.

L’any següent ja va ser Jané 
qui va assumir la respon-
sabilitat d’elaborar el text. 
L’espectacle, batejat com La 
Golfa, ja havia arrelat. Des 
d’aleshores, cada tardor Jané 
fa un esprint per escriure 
versos que rimin, buscar ter-
minacions i afilar l’enginy. 
L’obra s’acaba portant dalt 
l’escenari amb un parell d’as-
sajos i, sempre, amb el guió a 

La fórmula: 
talent en el text, 

humor dalt 
l’escenari i riures 

a la platea

la mà. “Ha estat així des del 
principi; si no, no hi hauria 
temps material de fer-ho”, 
justifica l’autor del text.

Com que té aquest punt 
d’improvisació no s’ha fet 
cada any. Algun Nadal, com 
quan els Tonis van encar-
regar al grup del Centre 
l’obra de teatre que sempre 
fan per la festa del gremi, 
no n’hi ha hagut, de Golfa. I 
es troba a faltar. Durant un 
període va coincidir també 
amb The Pastorcills, un pro-
jecte nascut del bar Foment. 
Les dues representacions 
convivien. Ara només es 
manté La Golfa, un segell 
del Nadal a Manlleu. L’èxit, 
sosté Jané, passa pel sentit 
de l’humor, amb gags de l’ac-
tualitat general –la família 
reial espanyola sempre hi 
apareix, però aquest any, per 
exemple, també hi havia la 

difunta reina d’Anglaterra o 
Florentino Pérez– i d’altres 
picades d’ullet en clau local. 
Aquest any va ser especial-
ment celebrada una cançó 
enganxosa sobre la recollida 
de deixalles porta a porta. 
Sigui quina sigui la temàtica 
d’actualitat el caganer, figura 
típica del pessebre, sempre 
hi és present i, al final, tam-
bé el portal. Aquest any, per 
exemple, els pastors arriba-
ven al portal per adorar el 
nen Jesús i es trobaven que 
hi havia ocupes. I ja feia més 
de 48 hores que hi estaven 
instal·lats, amb la qual cosa 
no se’ls podia desallotjar. La 
fórmula de l’èxit: talent en el 
text, humor dalt l’escenari i 
riures a la platea.

OSONA NORD

Emili Jané és qui escriu en vers el celebrat guió esquitxat de gags d’actualitat que cada Nadal 
omple la platea a Manlleu; aquest any l’espectacle s’ha fet per primer cop al Teatre Municipal
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Foto de família del campus esportiu de Nadal de l’Esquirol. D’esquerra a dreta, els monitors Enric Solé, Roc Coromina i Zak Serrat

L’Esquirol

Txell Vilamala

Barry Bonds, Jimmie Foxx, 
Ayami Sato, Antoine Du-
pont, Kendra Cocksedge... 
Són alguns dels millors 
jugadors de beisbol i rugbi 
del món, però fora del seu 
esport i país no tenen ni la 
projecció ni la capacitat d’in-
fluència de futbolistes com 
Leo Messi o Cristiano Ro-
naldo. Això s’explica perquè, 
tot i tractar-se de figures 
excepcionals, juguen esports 
poc coneguts a Europa i, 
per tant, allunyats del focus 
mediàtic. 

Amb l’objectiu de trencar 
aquesta mena de fronteres 
i ampliar mires més enllà 
dels clàssics, Zak Serrat, Roc 

i descobrir “esports raros” 
són precisament els atractius 
del campus que destaquen 
els participants. A la Núria, 
la Nora, l’Elna i l’Ona, per 
exemple, aquest dimarts els 
“va agradar molt” provar 
les bitlles. Per en Jan o en 
Jaume, el lleure de matins 
ha sigut un bon complement 
a les tardes que dediquen 
als escacs i a fer manualitats 

Coromina i Enric Solé han 
desplegat un campus especial 
a l’Esquirol durant les vacan-
ces de Nadal. Hi han tingut 
protagonisme el futbol i el 
bàsquet –els dos esports de 
referència al poble fruit de 
la influència de l’AE Corcó i 
el CB l’Esquirol–, però també 
han convidat els nens i nenes 
a tastar disciplines com el 
beisbol, l’handbol o les bit-
lles. Ells mateixos expliquen 
que aquesta és una manera 
de connectar infants que 
sovint juguen a esports dife-
rents i, alhora, empènyer-los 
a descobrir-se habilitats: “Els 
presentem diferents opcions, 
algunes agraden i altres no, 
però almenys les coneixen. I 
et pots trobar que a un nano 
que el futbol li costa, aquell 

dia, en aquell esport, és el 
millor de tots. Això l’ajuda 
i a la llarga pot marcar una 
diferència per a ell”.

Les activitats del campus, 
cada matí de quarts de 10 a 
quarts de 2, culminen aquest 
dijous amb una excursió 
que també pretén apoderar 
els més petits. I és que un 
altre tret distintiu de la pro-
posta de Serrat, Coromina i 
Solé és que els nens i nenes 
hagin de pensar: “Farem 
diverses parades d’un quart 
o 20 minuts i les dedicarem 
a exercicis que ells hauran 
ideat i plasmat sobre paper 
el dia abans. La intenció és 
que vegin totes les cares de 
la moneda, també què impli-
ca ser creatiu i organitzat”. 
Aquesta carta de “joc lliure” 

i pintar. “Els videojocs, els 
mòbils... les noves tecnologi-
es estan molt bé, però també 
redueixen la interacció i 
volíem que els nens i nenes 
tinguessin una estona asse-
gurada cada dia de sortir de 
casa, moure’s i cansar-se”, hi 
afegeixen Serrat, Coromina 
i Solé. Un altre punt fort del 
campus ha estat connectar 
infants de segona residència 
amb els que viuen sempre a 
l’Esquirol i Cantonigròs i, tot 
plegat, en un marc privilegi-
at: “Tant l’Ajuntament com 
el Corcó, el Bàsquet, el Tenis 
i Treballa amb Cavalls s’hi 
van posar bé des del primer 

moment i hem pogut fer 
servir material i unes instal-
lacions molt bones. Això 
facilita les coses”. 

Pel que fa als tres impul-
sors, de 19 anys i actual-
ment en etapa universitària 
–Serrat estudia Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport; 
Coromina, direcció i gestió 
d’empreses, i Solé, Econo-
mia–, es coneixen de tota la 
vida i són o han estat tant 
jugadors com entrenadors 
de bàsquet i futbol. “Bastant 
motivats de l’esport”, adme-
ten ells mateixos. Veient 
com ha anat el campus de 
Nadal i la quantitat d’inscrits 
–esperaven entre 15 i 20 
infants i n’han sigut 28– la 
idea és no deixar-ho perdre i 
tornar-hi l’any que ve.

Tastaolletes d’esports
Campus de Nadal a l’Esquirol amb bàsquet i futbol, però també disciplines menys conegudes

“Volíem garantir 
una estona cada 
dia de sortir de 
casa, moure’s i 

cansar-se”

Roda busca com 
fomentar la 
participació ciutadana

Roda de Ter L’Ajuntament 
de Roda de Ter té previstes 
tres sessions obertes a tots 
els veïns i veïnes per bus-
car fórmules d’impulsar la 
participació ciutadana al 
municipi. La primera serà 
el divendres 13 de gener a 
Can Planoles; la segona, el 
dia 20 i la tercera, virtual, el 
dijous 9 de febrer. Cadascuna 
durarà dues hores. La crida a 
sumar-s’hi i fer aportacions 
està oberta tant a entitats 
com a persones a títol indi-
vidual.
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“Aquí comptem gols i no targetes”
La impugnació del derbi amb el Barça per part de l’Espanyol al·legant alineació indeguda de 

Lewandowski rescata de la memòria futbolera d’Osona un episodi de quan el Manlleu jugava a Segona B 

Manlleu

A.D.

Una de les mogudes de la 
setmana ha estat la notícia 
de la impugnació per part de 
l’Espanyol del derbi amb el 
Barça (1 a 1) per considerar 
que els blaugranes van alinear 
de forma indeguda el davanter 
polonès Lewandowski. Aquest 
fet ha rescatat de la memòria 
futbolera d’Osona un episodi 
de quan el Manlleu militava a 
Segona B i un dels gallets de 
la categoria, la Gramanet, li va 
impugnar un partit per aline-

ació indeguda. El jutge únic 
de Segona B de la Federació 
Espanyola de Futbol va donar 
la raó a la Gramanet, que havia 
perdut 2 a 0, va fer repetir 
el partit en camp neutral, a 
Terrassa, amb les despeses a 
càrrec del Manlleu, va multar 
el club amb 50.000 pessetes 
i va inhabilitar el president, 
Jaume Pons, durant un mes. 
El Manlleu, això sí, va tornar a 
guanyar (1 a 0). 

L’enrenou es remunta al 2 
d’octubre de 1994 en un duel 
de Lliga a Terrassa que acaba 
amb empat (2 a 2). En aquell 

Una de les notícies de la setmana és la 
impugnació per part de l’Espanyol del 
derbi contra el Barça per presumpta 

alineació indeguda de Lewandowski. 
Aquest fet rescata de la memòria dels 
aficionats osonencs al futbol una im-

pugnació dels anys en què el Manlleu 
anava fort a Segona B. Aquesta n’és la 
història.

9 NOU. Indignació a Man-
lleu. El partit, finalment, 
es va tornar a jugar el 17 de 
novembre de 1994 a Terrassa 
i el Manlleu va guanyar per 
1 a 0 amb gol de Rosa Her-
nández. La Gramanet va tenir 
la raó als despatxos, però el 
Manlleu va guanyar-se-la al 
camp. El millor resum el va 
fer en petit comitè l’alesho-

res entrenador del Manlleu, 
Jordi Solé: “Aquí ens dedi-
quem a comptar gols i no tar-
getes”. I era cert. El Manlleu 
no disposava d’estructura 
administrativa –els faxs a 
vegades s’enviaven des de 
l’Ajuntament, on treballava 
Pau Portús, delegat del club–, 
però tenia un gen competitiu 
que als noranta el va dur fins 
a tres vegades a tocar la por-
ta de la Segona A. Històries 
d’una època daurada.

El club no tenia 
estructura –a 

vegades els faxs 
s’enviaven des de 

l’Ajuntament–
però sí un gran 
gen competitiu

Un jugador 
sancionat per 
expulsió a la 

Lliga el van fer 
descansar en un 
partit de Copa. 
No es podia fer

Van multar-
los amb 50.000 

pessetes i van fer 
repetir el partit 

en camp neutral. 
El Manlleu va 

tornar a guanyar

partit expulsen el lateral dret 
César per doble groga. Impor-
tant el matís de la doble gro-
ga pel que va passar després. 
Li va caure un partit de san-
ció. El reglament establia que 
les sancions s’havien de com-
plir en partits consecutius 
excepte quan fossin conse-
qüència d’acumulació d’amo-
nestacions, supòsit en què 
s’havien de complir dins la 
mateixa competició. Aquella 
setmana el Manlleu tenia un 
partit de Copa del Rei contra 
el Rubí (5 d’octubre) i César 
teòricament va complir, en 
aquell partit, la sanció. A 
la següent jornada de Lliga 
contra la Gramanet (9 d’octu-
bre), que arribava a Manlleu 
com a vigent campió i invicte, 
el míster, Jordi Solé, va aline-
ar César amb la convicció que 
ja havia complert la sanció. 
Els manlleuencs van guanyar 
2 a 0. La Gramanet va impug-
nar el partit. Sostenien que 
César havia d’haver complert 
la sanció en partit de Lliga i 
no de Copa. La controvèrsia 

se centrava en el terme acu-
mulació d’amonestacions. El 
Manlleu defensava que es 
referia al cicle de cinc tar-
getes –quan s’hi arribava hi 
havia un partit de sanció– i, 
no era el cas: César havia 
estat expulsat per doble gro-
ga. Per tant, havia de complir 
la sanció en el següent partit, 
que era el de Copa contra 
el Rubí. La Gramanet, però, 
sostenia que les dues grogues 
eren acumulació d’amones-
tacions, motiu pel qual havia 
de complir la sanció dins la 
mateixa competició. És a dir, 
que César hauria pogut jugar 
a la Copa contra el Rubí però 
no podia fer-ho a la Lliga 
contra ells. El jutge únic del 
Comitè de Competició, Artu-
ro Manrique, va donar la raó 
a la Gramanet: va fer repetir 
el partit a Terrassa, va carre-
gar les despeses al Manlleu, 
va multar el club amb 50.000 
pessetes i va ordenar que el 
president, Jaume Pons, esti-
gués un mes sense asseure’s 
a la llotja, segons recollia EL 
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César amb Tapia, en una acció del Manlleu-Gramanet del 9 d’octubre de 1994
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Nova atracció al parc de 
les Mestres de Sant Hipòlit
Sant Hipòlit de Voltregà El parc 
de les Mestres de Sant Hipòlit 
va sumar pel desembre una nova 
atracció. Es tracta d’una estruc-
tura que permet escalar, saltar i 
fer jocs d’equilibri. Amb l’objec-
tiu d’incrementar la seguretat i 
la cura de l’espai, l’Ajuntament 
també hi ha instal·lat tanques de 
fusta. Properament està previst 
portar a terme una reforma inte-
gral dels jocs infantils d’un altre 
parc, el cèntric Mare Teresa.
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Laia Miralpeix agenda@vic.el9nou.com

AGENDA

Dijous 5

Centelles. Carregada de 
regals. Pista del Casal 
Francesc Macià, 16.30.

Llanars. Pista de gel. 
D’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 
21.00. 

Manlleu. Badanadal. Pista 
de gel de 10.00 a 20.00. Plaça 
Fra Bernadí.

Sant Pere de Torelló. 
Taller de fanalets, pavelló 
municipal. 10.30-13.00. 
Sorteig de la campanya 
comercial, 12.00.

Viladrau. Casalet de Nadal. 
Amb l’activitat “El bandoler 
llegendari”. Casal del Sagrat 
Cor. 10.00.

Divendres 6

Centelles. Cloenda de la 
Festa del Pi. Es despenjarà el 
pi i es repartiran les pomes 
als galejadors. Església 
parroquial. 13.00.

Pastorets. Centre Parroquial. 
20.00.

Folgueroles. Pessebre 
monumental. Maqueta del 
poble antic de Sant Romà 
de Sau. De les 11 del matí a 
la 1 del migdia i de 5 de la 
tarda a 8 del vespre. Pessebre 
realitzat particularment per 
un grup de persones amants 
dels pessebres. C. 11 de 
Setembre (Edifici Jufré). 

Berenar-ball, 17.30 i sopar-
ball, 22.00 amb l’Orquestra 
Crystal. Sala Dolce Vita. 

Gurb. Parc de Nadal. 
Inflables, jocs, tallers i molt 
més. Infants a partir de 3 
anys. Pavelló municipal. 
16.00-20.00.

Llanars. Pista de gel. 
D’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 
21.00. 

Manlleu. Badanadal. Pista 
de gel de 10.00 a 20.00. Plaça 
Fra Bernadí.

Prats de Lluçanès. 
Discomòbil Reial. Sala 
polivalent. 01.00.

Ripoll. Nit de Reis. Sala 
Eudald Graells. 01.30.

Sant Hipòlit de Voltregà. 
Pastorets. Teatre municipal. 
19.00.

Sant Joan de les Abadesses. 
Quina del creuer. Pavelló 
poliesportiu. 18.00.

Sant Quirze de Besora. 
Teatre Nit de Reis. Teatre El 
Centre. 18.00.

Sant Vicenç de Torelló. 
Pastorets. Teatre de 
Borgonyà. 18.00.

Seva. Ball amb Pep i Maria 
José Músics i Duet Acordies. 
Sala Polivalent. 17.30.

Taradell. 36è Concurs de 
Reis de Ràdio Taradell. Es 
repartiran entre els oients 
que truquin al 93 812 62 20 
més de 200 regals. Can Costa 
Centre Cultural. 9.00-14.00.

Tona. Quina de la UE Tona. 
Sala La Canal. 18.00.

51è Pessebre Vivent d’Osona. 
Falda del Castell de Tona. 
18.00.

Torelló. Nit de Reines amb 
Deixebles Band Pd’s. El 
Moscou.

Vic. Els Reis d’Orient visiten 
els centres sociosanitaris. 
9.15, monestir de les 
Sagramentaries; 9.45, 
residència de les Germanes 
Josefines; 10.15, Germanetes 
dels Pobres; 10.45, Hospital 
Universitari de Vic; 11.15, 
Residència El Nadal; 12.00, 
Hospital de la Santa Creu; 
13.00, Residència Els Saits. 
Vic. 09.15.

Dissabte 7

Campdevànol. Concert 
de Cap d’Any. Amb Ismael 
Dueñas i Abril Sanglas. Espai 
Torre Mossèn Tor. 19.30.

Centelles. No som Pastorets. 
Nau Espacial El Triquet. 
Dues sessions: 17.00 i 20.00. 

Folgueroles. Pessebre 
monumental. Maqueta del 
poble antic de Sant Romà 
de Sau. De les 11 del matí a 
la 1 del migdia i de 5 de la 
tarda a 8 del vespre. Pessebre 
realitzat particularment per 
un grup de persones amants 
dels pessebres. C. 11 de 
Setembre (Edifici Jufré). 

Sopar, 21.00 i ball, 22.00 amb 
Josep Sáez. Sala Dolce Vita.

Gurb. Parc de Nadal. 
Inflables, jocs, tallers i molt 
més. Infants a partir de 3 
anys. Pavelló municipal. 
16.00-20.00.

Llanars. Pista de gel. 
D’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 
21.00. 

Manlleu. Badanadal. Pista 

de gel de 10.00 a 20.00. Plaça 
Fra Bernadí.

Roda de Ter. Visita 
comentada a la seu de la 
Fundació Miquel Martí i Pol 
i Itinerari fins a La Blava. 
Fundació Miquel Martí i Pol. 
10.15.

Rupit i Pruit. 34è Pessebre 
Vivent Vila de Rupit. Rupit i 
Pruit. 18.00.

Sant Joan de les Abadesses. 
Visita guiada “Sant Joan de 
les Abadesses, la joia del 
romànic”. Visita al monestir 
i al Palau de l’Abadia. 
Inclou l’entrada al Centre 
d’Interpretació del Mite del 
Comte Arnau. Monestir. 
11.30. 

Entrega dels premis del XII 
concurs familiar de pessebres 
i arbres de Nadal. Palau de 
l’Abadia. 12.00.

Representació dels 
Pastorets. Teatre Centre. 
20.00.

Sant Julià de Vilatorta. 
Exposició biogràfica en 
record a Francesc Orenes. 
L’exposició estarà oberta 
dissabte de 6 de la tarda a 8 
del vespre i diumenge d’11 
del matí a 1 del migdia i de 6 
a 8. Ca l’Anglada. 

Sant Pau de Segúries. 
Concert d’Any Nou a càrrec 
de la Coral Camprodon. 
Església. 18.00.

Sant Pere de Torelló. 
Pastorets. Una versió 
esbojarrada dels Pastorets 
de J. M. Folch i Torras. 
Part de la recaptació estarà 
destinada a La Marató de 
TV3. Teatre Casal Parroquial. 
20.00.

Sant Quirze de Besora. 
Teatre Nit de Reis. Teatre El 
Centre. 19.30.

Santa Eugènia de Berga. 
Pastorets. Teatre Àngel 
Guimerà. 20.00.

Torelló. Gala de circ. 

Amb la companyia 
Silosenomecuelgo. Teatre 
Cirvianum. 19.00.

Vic. Visites guiades i tallers: 
Espai immersiu “Avui, fa 
mil anys”. Museu Episcopal. 
12.00.

Concert amb Marc Vernis 
Trio. Jazz Cava. 20.00.

Vilanova de Sau. Visita 
guiada a l’antic poble de 
Sant Romà de Sau. Places 
limitades. Es recomana 
reserva prèvia. Àrea d’esplai 
del pantà de Sau. 12.00.

Diumenge 8

Balenyà. Pastorets. Teatre 
Municipal l’Ateneu. 12.00.

Folgueroles. Pessebre 
monumental. Maqueta del 
poble antic de Sant Romà de 
Sau. De les 11 del matí a la 1 
del migdia i de 5 de la tarda 
a 8 del vespre. Pessebre 
realitzat particularment per 
un grup de persones amants 
dels pessebres. Carrer 11 de 
setembre (Edifici Jufré). 

Berenar-ball amb Música 
en Viu. 17.30. Sala Dolce 
Vita.

Gurb. Parc de Nadal. 
Inflables, jocs, tallers i molt 
més. Infants a partir de 3 
anys. Pavelló municipal. 
10.00-14.00.

Manlleu. Badanadal. Pista 
de gel de 10.00 a 20.00. Plaça 
Fra Bernadí.

XLI Concurs de Pintura 
Ràpida de Manlleu. El tema 
i la tècnica és lliure. Els 
participants han de pintar 
les seves obres pels carrers, 
indrets, espais i rodalia de la 
ciutat. Manlleu. 08.00.

Sant Hipòlit de Voltregà. 
Pastorets. Teatre municipal. 
19.00.

Sant Joan de les Abadesses. 
Audició de sardanes amb 
la cobla La Principal de la 
Bisbal. Pavelló municipal 

d’Esports. 17.00.

Representació dels Pastorets. 
Teatre Centre. 18.00.

Sant Julià de Vilatorta. 
Exposició biogràfica en 
record a Francesc Orenes. 
En aquest espai es podrà 
fer un breu repàs de la 
seva vida a través de les 
seves obres d’art, poesies i 
objectes personals exposats. 
L’exposició estarà oberta 
dissabte de 6 de la tarda a 8 
del vespre i diumenge d’11 
del matí a 1 del migdia i de 6 
de la tarda a 8 del vespre. Ca 
l’Anglada. 18.00.

Sant Pere de Torelló. 
Pastorets. Una versió 
esbojarrada dels Pastorets de 
J. M. Folch i Torras. Teatre 
Casal Parroquial. 17.00.

Sant Quirze de Besora. 
Teatre Nit de Reis, darrera 
sessió Teatre El Centre. 
18.00.

Taradell. Concert de Reis. 
A càrrec de la Coral L’Arpa 
dirigida per Pere-Mateu 
Xiberta. Interpretaran peces 
del repertori sacre, de gòspel 
i també nadales. Can Costa 
Centre Cultural. 19.00.

Tona. 51è Pessebre Vivent 
d’Osona. Falda del Castell de 
Tona. 18.00.

Vic. Visites guiades i tallers: 
Espai immersiu “Avui, fa 
mil anys”. Museu Episcopal. 
12.00.

Concert de Cap d’Any. 
L’Orquestra Simfònica del 
Vallès torna a la seva cita 
anual amb el festival de 
valsos i danses. Sala 1 Ramon 
Montanyà - L’Atlàntida. 
18.00.

Concert amb David Viñolas 
5TET. Jazz Cava. 19.00.

Vilanova de Sau. Visita 
guiada a l’antic poble de 
Sant Romà de Sau. Places 
limitades. Es recomana 
reserva prèvia. Àrea d’esplai 
del pantà de Sau. 12.00.
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NIT DE REIS
SANT QUIRZE DE BESORS
 
Representacions divendres, 
dissabte i diumenge
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Exclusiu
pEr als
subscriptors

participeu en els sortejos entrant a:
https://9club.el9nou.cat/osona-ripolles/ofertes

barcElona

2X1
en l’entrada

al museu

puig-rEig

2X1
en l’entrada

al museu

cardona

2X1
en l’entrada

al museu

coll dE nargó

2X1
en l’entrada

al museu

manllEu

2X1
en l’entrada

al museu

lEs masiEs dE VoltrEgà

2X1
en l’entrada

al museu

Vic

2X1
en l’entrada

al museu

ripoll

2X1
en l’entrada

al museu

folguErolEs

2X1
en l’entrada

al museu

figuErEs

2X1
en l’entrada

al museu

torrEllEs dE llobrEgat

2X1
en circuit 

de
maquetes

descarregueu-vos la targeta

informació: 93 889 46 59

50%
dte.

en el preu de 
l’entrada

barcElona sant fEliu dE codinEs

2X1
en l’entrada

al museu

els suBscriptOrs tenen preus especials per Visitar els principals museus de catalunYa

bassElla

2X1
en l’entrada

al museu

Vic

30%
dte.

en l’entrada
al museu
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Casal Camprodoní

Camprodon

baila Con la vida
Dirigida per Michèle 
Laroque. Amb Isabelle 
Nanty, Michèle Laroque, 
Thierry Lhermitte, Nico-
las Delys i Patrick Timsit. 
Comèdia.
dj.	 18.00	i	22.00.

as bestas

Dirigida per Rodrigo 
Sorogoyen. Amb Denis 
Ménochet, Marina Foïs, Luis 
Zahera, Diego Anido, Marie 
Colomb, Luisa Merelas, José 
Manuel Fernández i Federi-
co Pérez Rey. Drama.
dv.	 18.00	i	22.00.
ds.	 18.00	i	22.00.
ds.	 18.00	i	21.00.

Teatre Cinema Comtal

Ripoll

avataR: el sentido del 
aGUa
Dirigida per James Came-
ron. Amb Zoe Saldana, 
Michelle Yeoh, Sam Worthi-
ngton, Kate Winslet, Oona 
Chaplin, Giovanni Ribisi, 
Stephen Lang i Sigourney 

Weaver. Ciència-ficció.
dv.	 19.15.
ds.	 20.15

el Gato Con botas. el 
últiMo deseo
Dirigida per Joel Crawford. 
Animació.
dv.	 17.00
ds.	 18.00.
dg.	 17.00.

el Menú
Dirigida per Mark Mylod. 
Amb Anya Taylor-Joy, 
Nicholas Hoult, Christina 
Brucato, Hong Chau i Ralph 
Fiennes. Comèdia.
dg.	 19.15.

Sucrecines

vic

avataR: el sentido del 
aGUa
Dirigida per James Came-
ron. Amb Zoe Saldana, 
Michelle Yeoh, Sam Worthi-
ngton, Kate Winslet, Oona 
Chaplin, Giovanni Ribisi, 
Stephen Lang i Sigourney 
Weaver. Ciència-ficció.
dj.	 16.40,	20.30	i	21.30.
dv.	 15.40,	19.15	i	21.45.
ds.	 11.15,15.40,	19.15	i	21.45.
dg.	 11.15,	15.40,	19.15	i	21.30.

3d avataR: el sentido 
del aGUa
Dirigida per James Cameron. 
Amb Zoe Saldana, Michelle 
Yeoh, Kate Winslet, Oona 
Chaplin, Giovanni Ribisi, 
Stephen Lang i Sigourney 
Weaver. Ciència-ficció.

CINEMA
dj.	 17.10,	16.00,	17.30,	19.30,	

20.45,	21.15.
dv.	 15.50,	17.30,	17.50,	19.25,	

21.00	i	21.30.
ds.	 11.00,	15.50,	17.30,	17.50,	

19.25,	21.00	i	21.30.
dg.	 11.00,	11.30,	15.50,	17.30,	

17.50,	19.25	i	21.00.

Cat avataR: el sentido 
del aGUa
Dirigida per James Came-
ron. Amb Zoe Saldana, 
Michelle Yeoh, Sam Worthi-
ngton, Kate Winslet, Oona 
Chaplin, Giovanni Ribisi, 
Stephen Lang i Sigourney 
Weaver. Ciència-ficció.
dj.	 18.30.
dv.	 18.30..
ds.	 18.30.
dg.	 18.30.

el Gato Con botas. el 
últiMo deseo

Dirigida per Joel Crawford. 
Animació.
dj.	 16.30.
dv.	 19.00.
ds.	 19.00.
dg.	 12.00	i	19.00.

3d el Gato Con botas. 
el últiMo deseo
Dirigida per Joel Crawford. 
Animació.
dv.	 15.35.
ds.	 15.35.
dg.	 15.35.

Cat el Gato Con botas. 
el últiMo deseo
Dirigida per Joel Crawford.
dj.	 18.15.

dv.	 15.50.
ds.	 15.50.

a todo tRen 2: sí, les 
ha pasado otRa vez

Dirigida per Inés de León, 
Santiago Segura. Amb Santi-
ago Segura, Luna Fulgencio, 
Sirena Segura, Paz Padilla, 
Leo Harlem, Javier García, 
Diego García Arroba i Inés 
de León. Comèdia.
dj.	 19.30.
dv.	 17.15
ds.	 17.15.
dg.	 11.25	i	17.15.

el peoR veCino del 
MUndo
Dirigida per Marc Forster. 
Amb Tom Hanks, Manuel 
García-Rulfo, Rachel Keller, 
Cameron Britton i Mariana 
Treviño. Drama i comèdia.
dj.	 22.00.
dv.	 16.00,	18.25	i	22.30.
ds.	 16.00,	18.25	i	22.30.
dg.	 16.00	,	18.25	i	22.30.

M3Gan 

Dirigida per Gerard Johns-
tone. Amb Allison Williams, 
Violet McGraw, Ronny 
Chieng, Jen Van Epps i Arlo 
Green. Terror.

dj.	 17.00	i	19.00.
dv.	 15.40,	17.35,	19.50	i	23.00.
ds.	 15.40,	17.35,	19.50i	23.00.
dg.	 11.45,	16.15,	18.15,	20.15	i	

22.15.

opeRaCión foRtUne:  
el GRan enGaño

Dirigida per Guy Ritchie. 
Amb Jason Stathem, Aubrey 
Plaza, Josh Hartnett, Cary 
Elwes, Hugh Grant, Bugzy 
Malone i Sam Douglas. 
Comèdia. .
dj.	 17.20	i	22.15.
dv.	 16.20,	21.15	i	22.45.
ds.	 16.20,	21.15	i	22.45.
dg.	 11.45,	16.20	i	21.15.

Reza poR el diablo

Dirigida per Daniel Stamm. 
Amb Jacqueline Byers i Vir-
ginia Madsen. Terror.
dj.	 20.15	i	22.00.
dv.	 20.45	i	22.30.
ds.	 20.45	i	22.30.
dg.	 20.45	i	22.05.

tadeo Jones 3. la 
tabla esMeRalda
Dirigida per Enrique Gato. 
Animació.
dj.	 16.30.
dv.	 15.30.
ds.	 15.30.
dg.	 11.50	i	15.30.

Al facilitar les vostres dades accepteu expressament la política de
privacitat de Premsa d’Osona, SA, que podeu consultar a
www.el9nou.cat

Regal per al GUANYADOR/A:
quatre entrades
per anar al parc
aquàtic de Roses

Concurs de

dibuix
Per a nens i nenes de 8 a 14 anys

Tema:

Com t’imagines
un món millor?

Bases PREMIS
1.- Els dibuixos s’han de presentar en folis o 
cartolines mida A-4, o en un arxiu pdf, en 
format HORITZONTAL. Cada dibuix ha de 
portar el nom i cognoms del nen/a, edat i 
població. També el nom de l’escola i el telèfon.
2.- La temàtica és: “COM T’IMAGINES UN 
MÓN MILLOR?”. La tècnica és lliure.
3.- Cada mes, de novembre a maig, s’escolliran 
dos dibuixos com a finalistes, que es publicaran a 
les pàgines d’EL 9 +PETIT. Tots els dibuixos 
finalistes participaran, a principis de juny, a la 
gran final, on un jurat especialitzat escollirà el 
dibuix guanyador. Hi haurà un premi individual 
per a l’alumne, quatre entrades per anar al parc 
aquàtic Aqua Brava i una subscripció a EL 9 
NOU i un lot de llibres per a l’escola.
4.- Els dibuixos cal fer-los arribar, cada mes, a 
la redacció d’EL 9 NOU (pl. de la Catedral, 2, 
de Vic), en horari d’oficina. També els podeu 
enviar per correu electrònic a

recepcio@vic.el9nou.com
5.- Només podran participar en el concurs les 
escoles de les comarques d’Osona, el Ripollès i 
el Moianès. 

Subscripció a

Regal per a l’ESCOLA:

i un LOT DE LLIBRES
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Farmàcies

Defuncions

Antònia Estorch Ferrer. 94 anys. Vic
Juan Pujol García. 64 anys. Vic/Centelles
Antoni Guix Pascual. 82 anys. Vic
Tomasa Moreno Peña. 90 anys. Vic/Manlleu
Casimira Parareda Castro. 96 anys. Vic
Josep M. Serra Coll. 75 anys. Vic
Francesc Vilardell Pons. 85 anys. Vic/Moià
Ramon Meliz Altarriba. 73 anys. Barcelona/Vic
Julio Galobart Gajón. 67 anys. Vic
Rosa Parramon Güell. 91 anys. Vic/Manlleu
Ramon Serrat Prat. 70 anys. Manlleu/Sobremunt
Luis Martos Urban. 88 anys. Vic
Assumpció Traserra Rovira. 91 anys. Vic
Núria Soldevila Rial. 90 anys. Vic
Dolors Montmany Duran. 96 anys. Tona
Isabel Sánchez Moreno. 92 anys. Taradell
Antonio Donaire Vargas. 91 anys. Taradell
Lluís Autonell Costa. 87 anys. Taradell
Rafel Ferré Sánchez. 63 anys. Taradell
Josep Cunill Casadesús. 91 anys. Seva
Josep Maria Prat Arisa. 77 anys. Orís

Quirzet l’homenetSantoral

Divendres, 6

Epifania del Senyor

Sol: h 08.20 i 17.34

Dissabte, 7

Santa Virgínia

Sol: h 08.20 i 17.35

Diumenge, 8

Sant Severí

Sol: h 08.20 i 17.36

Dilluns, 9

Santa Marciana

Sol: h 08.20 i 17.37

Dimarts, 10

Sant Agató
 
Sol: h 08.20i 17.38

Dimecres, 11

Sant Bernat

Sol: h 08.20 i 17.39

Dijous, 12

Santa Arcadi

Sol: h 08.20 i 17.40

José Funes Baltanàs. 90 anys. Sant Hipòlit de Voltregà
Candido Cañizares Vindel. 84 anys. Torelló
Leopoldo Almigol Ruiz. 84 anys. Sant Quirze de Besora
Antonio Morales Montoya. 91 anys. Sora
Rosa Masdemont Sansalvador. 94 anys. St. Vicenç de Torelló
Joan Riera Puigoriol. 88 anys. Sant Vicenç de Torelló
Isabel Montilla Lozano. 92 anys. Torelló
Joan Casas Armenteras. 89 anys. Sant Bartomeu del Grau
Elias-Anton Allan Crespi. 2 anys. Edimburg/St. Feliu Sasserra
José Aguilar Canalejo. 67 anys. L’Hospitalet de Ll./Perafita
Xavier Antigas Vila. 78 anys. Alpens
Ramon Davins Corominas. 70 anys. Prats de Lluçanès
Maria Franco Rodríguez. 90 anys. Olost
Joan Corominas Casademunt. 78 anys. Olost
Roser Isern Pujol. 80 anys. Vilallonga de Ter
Mercè Dot Orri. 91 anys. Campdevànol
Pepeta Soldevila Furtané. 96 anys. Camprodon 
Conxita Pou Morell. 76 anys. Ripoll
Maria Canet Vilanova. 98 anys. Ripoll

Naixements

Si voleu publicar el nom dels 

vostres fills en aquest apartat 

truqueu al tel. 93 889 49 49 o 

bé envieu un correu a:

agenda@vic.el9nou.com

Joel Méndez Platero. Vic

Paula Pera Bautista. Vic

Vega Musguera Castaño. Manlleu

Elna Benabarré Martínez. Vic

Mouhamed Amin Chaouch El Idrissi. Vic

Vic

✚BARNOLAS

Rbla. del Carme, 37 | dia 5

✚TERRICABRAS

C. Dr. Candi Bayés, 60 | dia 6

✚FARGAS

C. Bisbe Morgades, 25 | dia 7

✚ARUMÍ

Pl. Divina Pastora | dia 8

Roda de Ter

✚TORRENT

Pl. Major, 7 | dies 5 i 7

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP

C. del Pont, 45 | dies 5 i 7

Tona

✚FABRÉ

C. Barcelona, 2| dies 5, 6, 7 i 8

Torelló

✚BARDOLET

C. Anselm Clavé, 2 | dia 5

✚PRAT

C. del Pont, 17 | dia 6

✚ACEVES

C. Prat de la Riba, 1 | dies 7 i 8

Manlleu

✚MOZo

Pg. Sant Joan, 115| dia 5

✚AUTET

C. de la Font, 15 | dia 6

✚FERRER CHAMBÓ

Pl. Fra Bernadí, 19 | dies 7 i 8

Sant Bartomeu del Grau

✚CASACUBERTA

C. Vell, 35 | dia 5

Ripoll

✚CABALLERIA

Pl. Berenguer el Vell, 5 | dies 5 i 6

✚PRUJÀ

Pl. Sant Eudald, 2 | dies 7 i 8

Sant Joan de les Abadesses

✚SUNYER

C. Pere Rovira, 14 | dies 5, 6, 7 i 8

Divendres, 21.00h
Presenta: Natàlia Peix

Entrevistes pausades i en profunditat

PODOLOGIA:
Sílvia Nieto Pl. Santa Clara, 6 93 886 10 55
Marta Serra Bisbe Strauch, 16 93 889 46 02 Mútues i Privats (CEMAV)

Pg. Generalitat, 26 93 885 46 52
Rbla. Davallades, 5 93 885 47 22

TERÀPIA VISUAL
Roger Verdaguer Rbla. Davallades, 5 93 885 47 22

Pl. Sta. Clara, 6
93 886 10 55
Pg.Generalitat, 26
93 885 46 52
Rbla. Davallades, 5
93 885 47 22
C. Nou, 43
93 886 10 55
VIC
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#ElTemps per Compartir

Temperatures

... aquesta setmana
Pluja

Les imatges dels lectors                                      eltemps@vic.el9nou.com

Població    Dia Mín.   Dia Màx. Litres

Bojons-St.Sadurní O. 02-Gen. -3,5 31-Des. 20,1 0,2

Gombrèn 31-Des. 2,4 01-Gen. 17,3 0

L’Esquirol Sud 02-Gen. 2,0 31-Des. 16,8 0,4

Molló 29-Des. 2,7 01-Gen. 15,3 0,4

Muntanyola 03-Gen. 6,4 31-Des. 15,8 0

Núria 29-Des. -0,7 31-Des. 12,0 4

Olost 29-Des. -0,5 31-Des. 17,8 0

Ripoll 02-Gen. -1,3 31-Des. 17,4 0

Sant Pau de Segúries 02-Gen. -1,2 31-Des. 17,7 0,2

Tavèrnoles 02-Gen. 0,7 31-Des. 18,8 0

Ulldeter 03-Gen. -3,0 31-Des. 9,3 2,6

Vic 02-Gen. -0,9 31-Des. 19,4 0

Vidrà 03-Gen. 5,9 01-Gen. 16,8 0,4

Divendres Dissabte Diumenge

Previsió divendres
Pocs canvis aquest dia dels Reis. 
Bancs de boires a les fondalades, cel 
serè o poc ennuvolat, domini del 
sol i temperatures fredes al matí a 
les fondalades i suaus a les hores 
centrals del dia. Continuarà el vent 
dominant del sud-oest i les tempe-
ratures es mantindran per sobre del 
que tocaria.

Previsió dissabte
Cel serè o poc ennuvolat en general. A 
part d’algun banc de boira, la visibi-
litat serà bona i amb només algunes 
bandes de núvols alts i mitgencs que 
enteranyinaran el cel. El pas d’un 
front atlàntic força desgastat farà aug-
mentar els núvols al vespre i sobretot 
a la nit. Continuarà el vent dominant 
del sud-oest.

Previsió diumenge
Baixaran lleugerament les tempera-
tures. Es mantindrà el cel ennuvolat, 
amb ambient fresc al llarg del dia. Les 
temperatures màximes no passaran 
dels 12°C per culpa del pas d’un front 
que podria deixar alguna gota o ruixat 
dispers, sobretot al Ripollès. La cota 
de neu, cap als 1.800 metres. Pel que 
fa a dilluns, les temperatures pujaran.

Vic

Ripoll

8.19 am

5.35 pm

Vic

Ripoll

8.19 am

5.34 pm

Vic

Ripoll

8.19 am

5.33 pm

Vic

Ripoll

8.19 am

5.32 pm

Dijous

Previsió dijous
L’any 2022 ha estat un dels més secs 
i sobretot càlids, amb la mitjana 
anual més alta d’ençà que es tenen 
dades a la majoria dels observatoris. 
Continuem amb temps anticiclònic, 
inversions tèrmiques i bancs de 
boires matinals. Les temperatures es 
mantindran o podran baixar lleugera-
ment les mínimes.

Assolellat Parcialment cobert Ennuvolat Pluja
Tempesta 
elèctrica NeuBoiraRuixats Plugims Vent

EL TEMPS Informació facilitada per: meteosona.com i acom.cat
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Compro
pisos i Cases

a osona
visita sense Compromís

620 27 70 55

DESEMBUSSOS
i FOSSES SÈPTIQUES

Ctra. Sant Hipòlit, km. 4,100 - GURB

Tel. 93 886 24 78
www.terricabras.cat

• Servei de 
guardamobles

• Especialistes
en muntatge i 
desmuntatge

   de mobles

C. Canigó, 83, 4t 3a - Tel. 619 35 79 73 - 675 92 13 76 - VIC

Tel. 630 96 42 84 - 93 857 03 74 - contacte@neida.catDESEMBUSSOS, NETEGES i TraNSpOrT D’aiGUa

Tel. 93 854 11 69
Av. Països Catalans, 5 B - VIC

www.girbauconsu ng.com
girbau@girbauconsu ng.com

Declaració anual de 
nitrogen (DAN)

Carretera C-17, km 50 - Tona (Barcelona)
Tel. 93 887 03 50 - Fax 93 887 04 00

fidormasl@gmail.com
www.4carreteres.com

Restaurant:
Obert de dimarts

a diumenge
Dilluns tancat

per festa setmanal

Menú diari 16
Cap de setmana

28 Cafeteria:
Menú de dimarts

a diumenge

Serveis

Detectius privats. Pagès i Gas-
só. Investigacions familiars,  
laborals i mercantils. Control 
de menors. Tel. 93 883 28 33.

Treball

Comercial veterinària de Vic 
necessita incorporar un/una 
farmacèutic/a en dedicació 
exclusiva. Possibilitat horària, 
entre sis i vuit hores diàries, de 
dilluns a divendres. Es reque-
reix: títol de llicenciat/llicencia-
da en Farmàcia. No es necessita 
experiència. Formació a càrrec 
de l empresa, Interessats envia 
CV a treball@vic.el9nou.com
indicant la referència 99-197.

Es necessita senyora de neteja 
de la llar, amb cotxe, referènci-
es i hores disponibles. Interes-
sades truqueu al tel. 630 2043 
01.

Empresa de Vic necessita ope-
rari electricista per fer instal-
lacions i manteniments en 
granges. Incorporació immedi-
ata. Horari intensiu de 7 a 15h. 
Tel. 629 67 33 96.

Altres

Es fan classes de marxa nòrdi-
ca individual, en grup o repàs 
de tècnica. Caminades. Infor-
ma’t al 619 68 90 46. Patrícia 
Isern, instructora de marxa nòr-
dica acreditada.

Regala PC Personalitzat +
Taller de muntatge amb Com-
puternest. Aquest Nadal rega-
la PC Personalitzat + Taller de 
muntatge. Un regal especial! 

CLASSIFICATS GUIA DE
SERVEIS

Guies de SERVEIS
si voleu ser-hi truqueu al
93 889 49 49
93 860 30 20

Ctra. N-152, km 75,6 - LES MASIES DE VOLTREGÀ

93 857 11 53 - 93 850 24 70
US OFERIM ELS NOSTRES SERVEIS
- COMPRA DE VEHICLES ACCIDENTATS
- RETIRADA DE VEHICLES USATS PER DESBALLESTAMENT
- TRAMITACIÓ DE BAIXES DEFINITIVES
- VENDA DE RECANVIS D'OCASIÓ

Per a més informació, truqui'ns als telèfons:
                                                           93 857 11 53

   93 857 06 10
                                                           Fax 93 850 24 70

www.desguaceslagleva.com
Botiga on-line

Regala un PC personalitzat amb 
Computernest. Us assessorarem 
per configurar el vostre PC opti-
mitzat a les vostres necessitats 
de rendiment, gràfics i estèti-
ca. Taller de Muntatge: Gaudiu 
de l’experiència de construir 
el vostre nou PC! Aprendreu a 
muntar els components, confi-
gurar i posar en marxa el vostre 
equip. Per tota mena d’aplicaci-
ons com gaming, edició de foto 
i vídeo, realitat virtual, engi-
nyeria i oficina. Per particulars 
i empreses. Tel. 646 27 80 61. 
info@computernest.cat

Comprem el seu vehicle. Com-
pra directa. Verificació del vehi-
cle. Pagament immediat. Canvi 
de nom garantit. Tel. 686 06 04 
05.

Venc llenya de roure, alzina i 
faig. Servei a domicili. Tel. 606 
33 44 17.

Immobles

Venc estructura metàl·lica de 
parada de mercat. Mesures: 
llargària  mínima 2,5 m i exten-
sible fins a un màxim de 4 m.  
Opcional de muntar l’alçada de 
2,5 m. Preu 500 . Tel. 669 07 
18 51.

GUIA
GASTRONÒMICA
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Et connectem amb el teu futur

FUNDACIÓ HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL
convoca un lloc de treball de

auxiliar administratiu/iva
al 100%

Es requereix:
- Titulació acadèmica: tècnic de grau mitjà (FPI) de la branca 

administrativa o similar. S’admetran altres tipus d’estudis o 
experiència, sempre que equivalguin a aquesta formació.

- Alt nivell de català tant en la transcripció de documents com en la 
redacció.

Es valorarà:
- Experiència en el lloc de treball similar.
- Coneixement del sector sanitari i qualsevol tipus de formació i/o 

experiència en conceptes i temes propis de l’àrea administrativa 
de sistemes d’informació.

- Nivell C de català.
- Domini ofimàtic i agilitat mecanogràfica.

Perfil:
• Compromís amb l’organització.
• Capacitat per treballar en equip.
• Molt bona capacitat de relació i comunicació amb pacients i 
usuaris.
• Orientació a resultats/eficiència.
• Flexibilitat i adaptació al canvi.
• Aprenentatge continu.
• Proactivitat.

S’ofereix:
• Contracte indefinit.
• Jornada completa amb horari de matí i tarda i un cap de setmana 

rotatori de dissabte i diumenge de 9h a 21h.

El lloc de treball permet la incorporació de persones amb grau de 
minusvalidesa física.

S’ha de presentar el currículum complet especificant clarament 
la formació realitzada i la duració o crèdits de la mateixa i una 

sol·licitud del perquè es presenta a la convocatòria abans del 20 de 
gener de 2023 a l’àrea de RRHH de l’Hospital de Campdevànol o al 

correu electrònic de RRHH, selecció@hoscamp.com

Responsable de
comptabilitat i finances

Vacant de responsable de comptabilitat i finances de 
Depuradores d’Osona.

La informació de la convocatòria està penjada a 
la nostra web, www.depuradoresosona.cat, dins 

l’apartat de convocatòries d’oferta laboral.

Termini per a la presentació de sol·licituds,
14.00h del 31-01-2023.

DEPURADORES
D’OSONA
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Espai patrocinat per OfErtEs DE fEINA

Per a important grup empresarial del sector agroalimentari amb més de 50 anys 
d’història i producció de cicle tancat, seleccionem un/a

Veterinari/a de camp
(vedells d’engreix) 

Empresa constructora 
amb més de 25 anys de 
trajectòria en el sector i 

especialitzada
en projectes industrials, 

requereix incorporar un/a

cap
d’obra
industrial

amb ExpEriència
mínima
dE 8 anys

Important empresa del sector de 
Telecomunicacions,

líder a Catalunya central i en 
constant desenvolupament i 

creixement, precisa incorporar

Tècnic/a insTal·lador
de Telefonia VeuiP

Tècnic de suPorT
a l’usuari
(horari de 11h a 20h)

Empresa líder a Espanya en la fabricació d’equips 
elèctrics i electrònics per a ús domèstic i professional,

requereix incorporar a la seva seu central d’Osona
un/a

project manager

Empresa constructora 
de consolidada 
trajectòria i en fase de 
creixement a Osona 
requereix incorporar a 
l’Oficina Tècnica un/a

Arquitecte
tècnic o 
DelineAnt



LA GUIANOU9EL Dijous, 5 de gener de 202350

Reproducció
assistida
de proximitat

Consultori Bayés / Plaça
de la Catedral, 9 / Vic

www.fecunmed.com
938 611 828

EL REFREDAT COMÚ ÉS UN CONJUNT D’INFECCIONS VÍRIQUES 
QUE AFECTEN LES VIES NASALS I LA GOLA, I QUE PRODUEIXEN 
ELS TÍPICS SÍMPTOMES DE CONSTIPAT. US EXPLIQUEM COM 
DETECTAR-LO ALS PETITS DE CASA I COM TRACTAR-LO.

Símptomes
Inicialment, el refredat comú sol presentar els següents símptomes:

· Mucositat.
· Nas tapat.
· Esternuts.
· Picor a la gola.

De vegades s’hi afegeix:
· Febre.
· Tos seca, irritativa, freqüent, que molesta sovint i no deixa dormir. 
Passats uns dies es torna tos tova.  

· Poden aparèixer símptomes digestius com diarrea, vòmits o poques 
ganes de menjar.

Què cal fer?
Si té febre, antitèrmics a demanda: Paracetamol (Apiretal®), Ibuprofèn 
(Dalsy®).
Líquids abundants: aigua, camamilla, brous, sucs de fruites naturals…
Mocar-se.
Rentat de nas amb sèrum fisiològic.
No forçar a menjar.
Repòs i descans.

Quan he d’anar al CAP?
· Si té menys de 3 mesos i té febre superior a 37ºC.
· Li costa respirar (no perquè tingui mocs al nas) i té sensació d’ofec.
· Respira molt de pressa i se li senten
  ‘xiulets’ al respirar.
· Inicia en febre superior
  o igual a 40ºC.
· Mal d’orella que fa que
  es desperti a la nit. 
· Taques a la pell.

Consells per 
fer front 
al refredat 
Comú

J. Dinarès i Prat
Metge–Uròleg

UROLOGIA GENERAL I INFANTIL

UROLOGIA

HORES CONVINGUDES
dinaresvic@hotmail.com

Rda. Camprodon, 26 • Escala D. baixos
VIC - 93 885 27 56

C. Macià Bonaplata, 4 • Escala B2, 2n 1a
Ripoll - 972 71 43 54 (edifici Casino)

DERMATOLOGIA
Dr. Josep M. Arimany

Dra. M. A. González-Enseñat
- Dermatologia 

i Dermatologia PeDiàtrica
- teràpia fotodinàmica - làser
rambla Hospital, 4, pral. 1a

tel. 93 885 24 36 - 08500 Vic

OFTALMOLOGIA

Dr. RAFART ARUMÍ

OFTALMOLOGIA
GeneRAL

Clínica de Vic
Rda. Francesc Camprodon, 4, 3a planta

VIC - Tel. 93 885 55 09

Dr. Oriol Parés
ANGIOLOGIA i CIRURGIA VASCULAR

MALALTIES CIRCULATÒRIES
Varius (ChIVA, estètica...)
edema limfàtic, úlceres...

CONCERT AMB MÚTUES

Vic - Bayés Consultori Tel. 93 889 22 29
Vic - Clínica de Vic - Bayés Clínica Tel. 93 881 65 00
Manlleu - Centre Mèdic Manlleu Tel. 93 851 41 11

OTORINOLARINGOLOGIA
Dr. Josep Molera Blanch

GOLA - NAS - OÏDA

HORES CONVINGUDES

Pl. Estació, 8, entresòl - VIC

Tel. 93 885 26 21

GUIA
MÈDICA

GUIA MÈDICA

93 889 49 49
Posa el teu anunci a 
classificats.el9nou.cat
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Greta i els 
Trihumans

Òpera que vol apropar 
al públic infantil temes 
com l’excés de població, el 
malbaratament de recur-
sos o el canvi climàtic.� �

� Òpera infantil 
 divendres, 18.00

Objectiu Paki 

Continua el procés de 
càsting per seleccionar les 
participants de la tercera 
edició d’Objectiu Paki.

    
Musical 

dissabte, 22.00

Missa de 
Montserrat

Cada diumenge segueix 
en directe la missa con-
ventual del monestir de 
Montserrat.

Missa 
diumenge, 11.00

LA PROGRAMACIÓ DEL CAP DE SETMANA

Dijous 5

6.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. 
6.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín.
7.00 EL RESUM DE L’ANY. 
Informatiu. Especial Dakar. 
8.00 NEX MATÍ. Informatiu. 
9.00 FESTA DEL PI DE CENTE-
LLES. Cultura popular. Progra-
ma especial de la Festa del Pi de 
Centelles. 
11.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: Clàu-
dia Dinarès. 
11.30 FINS A LA CUINA. Espai 
d’entrevistes. Presenta: Agustí 
Danés.
12.30 RETALLS DE CINEMA.
13.30 MEMÒRIES D’UNA 
BATALLA. Documental. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: Clàu-
dia Dinarès. 

14.30 PAISATGES ENCREUATS. 
Divulgatiu. 
15.00 DE SOL A SOL. 
15.30 LA TRAMOIA. Arts escè-
niques. Presenta: Jordi Sunyer.
16.00 LOS PASTORETS DE BET-
LEM. Lectura teatralitzada. 
17.30 AVENTURÍSTIC. Esports 
d’aventura. 
18.00 PREMIS ZIRKÒLIKA. 
Arts escèniques. 
20.00 CAVALCADA DELS REIS 
D’ORIENT. En directe. 

21.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix.
21.30 CAVALCADA DELS REIS 
D’ORIENT. Divulgatiu. 
22.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: Clàu-
dia Dinarès.
23.00 CAVALCADA DELS REIS 
D’ORIENT. Redifusió de la 
cavalcada de Reis de Vic. 
0.00 EXCEL·LENT!. Divulgatiu. 
0.30 TORN DE TARDA. 
1.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona.  
1.30 RETALLS DE CINEMA.
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Divendres 6

6.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
6.30 TORN DE TARDA.
7.00 FINS A LA CUINA. Espai 
d’entrevistes. 
8.00 CAVALCADA DELS REIS 
D’ORIENT. Redifusió de la 
cavalcada de Reis de Vic.
9.00 CATALUNYA STARS.
11.30 EL 9 INFORMATIU. 
12.00 CAVALCADA DELS REIS 
D’ORIENT. Divulgatiu. 
13.00 ODA A VERDAGUER. 
Musical. 

14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: Clàu-
dia Dinarès. 
14.30 CAVALCADA DELS REIS 
D’ORIENT. Redifusió de la 
cavalcada de Reis de Vic. 
15.30 GASTROMÒBIL. Cuina. 
15.45 PASTORETS DE CALAF. 
Cultura popular. 
18.00 ÒPERA INFANTIL ‘GRE-
TA I ELS TRIHUMANS’. Òpera. 
19.00 ‘BORN TO PROTEST’. 
Arts escèniques. 
20.00 CAVALCADA DELS REIS 
D’ORIENT. Redifusió de la 
cavalcada de Reis de Vic. 
21.00 LOS PASTORETS DE BET-
LEM. Cultura popular. 

22.30 CONCERT LA LUDWIG 
BAND. Musical. 
23.30 FESTA DEL PI DE CENTE-
LLES. Cultura popular. 
1.30 RETALLS DE CINEMA. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Dissabte 7

6.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona.
6.30 TORN DE TARDA.
7.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
7.30 EXCEL·LENT!. Divulgatiu. 
8.00 AVENTURÍSTIC. Esports 
d’aventura. 
8.30 FINS A LA CUINA. 
9.30 RETALLS DE CINEMA. 
10.30 CAVALCADA DELS REIS 
D’ORIENT.  

11.30 CATALUNYA STARS. 
14.00 ÒPERA INFANTIL GRETA 
I ELS TRIHUMANS. Òpera. 
15.30 FINS A LA CUINA. Pro-
grama d’entrevistes. Presenta: 
Agustí Danés.
16.30 THE WEEKLY MAG. 
Magazín en anglès. 
18.00 EN JOC. Esports. 
20.30 NEX CAP DE SETMANA. 
Informatiu. 
21.00 BORN TO BE PROTEST. 
Arts escèniques. 
21.30 VIURE DES DE L’ESSÈN-
CIA. Divulgatiu. 
22.00 OBJECTIU PAKI. Musi-
cal. 
22.30 RBLS TEATRE JOVE. Arts 
escèniques. 
23.30 CONCERT COMMEMO-
RATIU DELS 200 ANYS DE 
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. 
Musical. 
1.00 TORNEIG DE BILLAR 
VILA DE CENTELLES. Billar. 

2.30 AVENTURÍSITC. 
3.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
3.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMICA. 

Diumenge 8

6.00 TORN DE TARDA. 
8.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. 
9.00 AVENTURÍSTIC. 
9.30 EXCEL·LENT!. Divulgatiu. 
10.00 RESUM DE L’ANY. 

11.00 MISSA MONTSERRAT. 
12.25 EN JOC - FUTBOL. Futbol. 
En directe. 
14.45 GASTROMÒBIL. Cuina. 
15.00 MEMÒRIES D’UNA 
BATALLA. Documental. 
15.30 EN JOC. Esports. 
20.30 NEX CAP DE SETMANA.  
21.00 EXCEL·LENT!. Divulgatiu. 
21.30 CONNECTICAT. Magazín. 
22.30 BALADES PER A MIRO-
LINA. Musical. 
23.35 EL RESUM DE L’ANY. 
0.30 CONCERT 200 ANYS DE 
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.  
2.00 AVENTURÍSTIC. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Cavalcada de Reis de Vic
La 79a cavalcada de Reis de Vic es podrà seguir en directe 
des d’EL 9 TV. A partir de les 8 del vespre, es podrà veure 
l’entrada dels Reis d’Orient a la plaça Major, en un progra-
ma presentat per Sergi Vives i Guillem Rico. Una cavalca-
da amb la participació de més de 800 persones i amb una 
llargada superior a un quilòmetre, formada per 12 carros-
ses, 350 teieres i 7 grups de tambors. Durant la retrans-
missió parlarem amb infants i famílies per saber com 
esperen la visita dels Reis d’Orient, descobrir els fanalets 
més innovadors i saber quins són els presents més dema-
nats aquest any, per veure a continuació la desfilada de 
tota la cavalcada per la plaça Major. La retransmissió per 
EL 9 TV i el9tv.cat acabarà amb la recepció dels Reis a la 
balconada de l’Ajuntament i el parlament del rei Melcior, 
que dirigirà unes paraules als nens i nenes de la comarca.

 Cavalcada dels Reis d’Orient

Dijous, 20.00, 21.30 i 23.00 i divendres, 8.00 i 14.30
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Cromos

Reis
El compte de l’Ajuntament del Brull 
bromejava a les xarxes que els Reis 
s’havien avançat: els havien portat una 
furgoneta 100% elèctrica i aquest any, 
a més, els instal·larien punts de recàr-
rega elèctrica semiràpids. Ehem, els 
Reis pels ajuntaments és la Diputació, 
que els hi finança al 100%.

Monuments
Hi ha qui no perdona a l’Esquirol que 
en diverses eleccions hagi encapçalat 
el rànquing dels municipis més inde-
pendentistes de Catalunya. Per això 
algú s’ha molestat a posar al Google 
Maps que l’edifici de l’Ajuntament és  
un “monument a l’odi Espanya”. No 
serà tant.

Coma
A nosaltres tampoc ens en perdonen 
ni una. I ben fet que fan. En un pri-
mer moment vam posar un punt on hi 
anava una coma i vam dir que el pri-
mer nadó d’Osona pesava 3.500 qui-
los. Es preguntaven com havia hagut 
de dilatar la mare per arribar a parir 
un nen així. Fa gràcia.

Sol
Una curiositat. Dimecres va ser el dia 
que el sol va sortir més tard de tot 
l’any. A partir d’ara es farà de dia més 
aviat. Ho notaran especialment els 
que han fet vacances aquests dies i 
dilluns tornaran a la normalitat. Tran-
quils que a la tarda es va guanyant 
gairebé un minut de llum cada dia.

“Hem de 
fer-nos un 
resum de 
hits de l’any 
passat i una 
llista de pro-
pòsits per al 
que ve”, dic 
quan el 2023 

és tot just un nadó acabat 
de néixer. Ho dic en veu alta 
com si ho pogués delegar 
en algú, potser perquè és 
un desig recorrent de cada 
cap d’any i que es queda en 
no-res. M’encanten aquests 
moments cerimonials quan 

es poden verbalitzar pensa-
ments existencials i desitjos 
irrealitzables encara que 
sigui només de boca i que en 
el fons sigui fer volar coloms. 
Ho veig com un brainstor-
ming de la vida que podríem 
tenir. El que tenim en reali-
tat és que han passat només 
tres dies i ja em sembla tan 
llunyà l’any passat i el pro-
pòsit-dels-propòsits com els 
àlbums de vacances que no 
hem fet des del 2008. He vist 
persones més expeditives, 
d’acord.

El Nadal té tot de rituals 

que m’encanten. Aquest dels 
propòsits n’és un, el de pen-
sar què faríem si ens toqués 
la loteria n’és un altre. Dis-

senyar els calendaris amb els 
comensals que seran a cada 
àpat; comptar moltes vega-
des qui vindrà i que surti 
diferent cada cop. Que no hi 
hagi prou copes o plats iguals 
per a tothom. Discutir com 
s’enceta la pota de pernil. 
Aplaudir el cuiner encara 
que ho detesti (o potser per 
això mateix).

Sovint quan es parla i s’es-
criu del Nadal és per assenya-
lar la mandra de retrobar-se 
amb la família un cop l’any 
i l’estrès que implica per als 
amfitrions. Els buits, que 

són més dolorosos per festes 
assenyalades. La soledat, 
que és més punyent si els 
altres estan acompanyats. 
Els darrers anys també es 
parla per fi dels drames que 
hi ha silenciats i asseguts al 
voltant d’una taula. Tot això 
existeix. 

Però no es contradiu amb 
el fet que també hi pugui 
haver Nadals lluminosos i 
plens d’amor. De famílies 
ben avingudes que frisen 
per abraçar els que arriben 
de l’aeroport. Que aspiren 
a menjar l’àpat de sempre i 
cagar el tió de sempre i can-
tar les nadales de sempre (i 
també Despechá). Totes les 
famílies tenen gustos i olors 
compartits: potser això són 
les famílies.

Els avis i els germans grans 
ens acullen generosos; només 
de deixar les maletes respires 
confort. I això que per Nadal 
la casa està potes enlaire, la 
rentadora no para i el renta-
plats s’ha espatllat. Pel men-
jador desfilen els jocs de tau-
la que la resta de l’any estan 
endreçats. La casa s’omple, 
la taula s’allarga. Les tietes 
abracen els nebots i les mares 
s’ho miren tot plegat felices 
de saber que els seus fills 
tenen tantes persones que els 
protegiran. El Nadal és l’ex-
cusa per estar molta estona 
amb la família, que és tribu, 
refugi i recer. I és imperfecte, 
ho és, però gaudeixes del sim-
ple fet d’estar sota el mateix 
sostre amb les persones que 
t’agraden més del món.

Laura Serra
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Han passat 
només tres dies 
i ja em sembla 

tan llunyà l’any 
passat i els 
propòsits

ELS ‘HITS’ DE L’ANY
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