FREQÜÈNCIA

Magazín abril 2019 ● Especial Mercat del Ram 2019 ● 12.000 exemplars

La PROCESSÓ
dels armats
En silenci des de 1750

Lluc
Crusellas
l’osonenc referent
de la pastisseria

Mercat del Ram,
tradició i innovació
A més a més

AGENDA

SHOPPING

Actualitat

ENTREVISTES

notícies

abril 2019 · FREQüència ·

EDITORIAL

//// en aquest número ////

L’altra mirada
Rubén Vázquez

La vida de la ciutat de Vic i del conjunt
d’Osona es mereix una publicació pròpia, amb identitat, i aquest és el repte de
la revista que avui teniu entre les mans.
Freqüència aterra a casa nostra amb la
ferma voluntat de ser referent del pols
local i de l’entramat social i econòmic
de la comarca.
Estrenar-se coincidint amb el Mercat del
Ram no és una decisió presa a l’atzar.
Per a l’equip editor aquesta cita significa
tot un model on emmirallar-nos. Un clar
exemple de tradició i innovació. I és que,
sense oblidar els orígens, crear tendència és fonamental enmig d’una societat
en què tot va tan de pressa.
Un dels principals objectius de Freqüència passa per proposar una aturada, veure
d’una altra manera l’actualitat i admirar
allò que tenim a l’abast. A més, un dels
punts forts de la nova revista és la solidesa i garantia que acompanyen a Canal
Taronja, que és el seu nucli de gestació.
Desitgem que gaudiu de Freqüència tant
com nosaltres hem gaudit en el seu procés de creació.
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La processó dels Armats de Vic,
el silenci d’una tradició
Aquest Diumenge de Rams, a partir de les nou del vespre, la processó tornarà a
transcórrer pels carrers del centre històric de la ciutat

Per Rubén Vázquez

vidre
tancaments
tanques de jardí
bany
complements

E

ls actes de la Setmana Santa a Vic
viuran el diumenge 14 d’abril un
dels seus moments culminants,
amb la processó de Penitència,
popularment coneguda com a processó dels
Armats o del Silenci. El seguici, format per
prop de mig miler de persones, recorrerà
el nucli antic a partir de les nou del vespre,
amb punt d’inici a l’església dels Dolors,

embolcallat d’un silenci sepulcral, només
trencat pel so dels tambors, els salms cantats
i les campanes.
La processó, organitzada per la Venerable
Congregació dels Dolors, omplirà un any
més els carrers del centre de Vic de fidels,
simpatitzants i curiosos que no es voldran
perdre la proposta religiosa que tanca el
programa d’activitats paral·leles al Mercat
del Ram.
Aquesta tradicional processó va sortir per
primera vegada l’any 1750 i és l’acte més
conegut que realitza la seva congregació.
Reglamentada per un recull de costums
o Consueta de l’any 1883, està formada
actualment per: dos cossos d’armats, llargues
fileres de congregants amb vesta i atxa; al
mig, els portadors d’improperis, sibil·les o
inscripcions; els portants del Sant Crist i els
de la Mare de Déu, dos cors de cantors i
un seguici de devots. Hi poden assistir tant
homes com dones.
La seva celebració es va interrompre l’any
1973, i es va restablir l’any 1981, per iniciativa
d’un grup de joves de la ciutat amb el suport
del corrector Dr. Lluís Cura. L’any 2000,

50 ANYS D’OFICI

c/mas les vinyes 21/36 - pol. ind. mas les vinyes
08570 torelló - 938592195
c/lleida núm.9 - pol. activitats econòmiques
08500 vic - 934089610
www.vidresmora.cat
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/// La tradicional
processó va sortir
per primera vegada
l’any 1750 i és
l’acte més conegut
que realitza la seva
congregació ///

com a any jubilar, va coincidir amb el 250è
aniversari de la seva institució.

Processons de la Mare de
Déu dels Dolors
La celebració té lloc el divendres abans del
Diumenge de Rams, anomenat Divendres
dels Dolors. Es tracta d’una processó que
protagonitzen els passos o misteris que
subratllen els dolors que va patir Maria en
conèixer el destí del seu fill, i especialment
el de la Dolorosa, una imatge que plora en
solitud. En les processons la Mare de Déu
dels Dolors es passeja en processó i, malgrat
que litúrgicament Crist encara no havia
estat clavat a la Creu, el pas de la Pietat,
la imatge de la Mare de Déu, ho fa amb el
cos de Jesucrist sense vida als seus braços.
A Catalunya, el culte a la Mare de Déu dels
Dolors s’inicia a les acaballes del segle XI,
tot i que la seva màxima esplendor l’assoleix
amb l’expansió de les predicacions dels frares

El reportatge

franciscans al segle XV. Històricament, si
plovia abans, durant o després de la Processó
dels Dolors, els fidels associaven la pluja amb
les llàgrimes de la Mare de Déu.
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Aquest mes no et pots perdre...
12 d’abril

Les campanes de Cervera
15 h - Campanar de Cervera

Activitats emmarcades en el programa de
Cervera, Capital de la Cultura Catalana
2019. Les històriques campanes de Cervera
i els seus tradicionals tocs, que han mantingut i preservat l’Associació Cultural Campaners de Cervera, també seran presents en
aquesta programació a través de diverses
accions, com la recerca, la recuperació o
la publicació d’aquest important patrimoni
material i immaterial. Les primeres accions
que es desenvoluparan són la recuperació
d’antics tocs de campana.

12 d’abril - Música

John Williams

20.30 h - Teatre de la Llotja, Lleida
Film Symphony Orchestra, orquestra simfònica líder en Música de Cinema, torna de
gira presentant el seu FSO TOUR 2018/19:
Especial John Williams. Un tour amb més
de 60 concerts repartits per tot Espanya i
Portugal en el qual es rendeix el tribut més
gran al compositor, guanyador de 5 Oscar i
posseïdor de 59 nominacions.

13 d’abril - Ballet

La bella dorment

20.30 h - Teatre de la Llotja, Lleida
Un espectacle amb els millors solistes que
integren el Ballet de Moscou, en el qual destaquen els solistes Cristina Terentiev, Alexei
Terentiev i Aleksandr Petrichenko sota la direcció de Timur Fayziev.
La Bella Dorment és una de les grans partitures per a ballet (juntament amb El Llac dels
Cignes i Trencanous) compostes per Txaikovski. Data de 1890 i correspon per tant a un
romanticisme tardà. Però el que d’edulcorat
i decadent pugui tenir aquest romanticisme
en el conte de Perrault en el qual es basa,
queda compensat per una música inspirada,
lluminosa i amb una coreografia, la de Marius Petipà, que va aconseguir un model mai
superat.

14 d’abril - música

Andrea Motis & Ignasi
Terrazza Quintet
19 h - Teatre Ateneu, Tàrrega
6

La cantant, saxofonista i trompetista Andrea
Motis tornarà al Teatre Ateneu duent sota el
braç el seu àlbum Emotional dance, enregistrat a Nova York. No hi faltarà el seu mentor
Joan Chamorro (saxo i contrabaix), que aquí
forma part del quintet que completaran Ignasi Terraza (piano), Josep Traver (guitarra
elèctrica) i David Xirgu (bateria).
Actuació emmarcada dins del cicle Tàrrega
Sona 2019.

DEL 19 AL 28 D’ABRIL – ESPORTS

TORNEIG CHARLIE XIOL
DE POLO
Viladrau

16 d’abril - visita

Visita la recerca
de La Marató de TV3
i Catalunya Ràdio a
l’Institut Guttmann

11 h - Institut Guttmann, Badalona
Visita guiada a l’Institut Guttmann, tot un
referent internacional en neurorrehabilitació, per descobrir la recerca finançada per
La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio en què
es mostrarà com, on i per a què s’inverteixen els donatius recollits.
L’Institut Guttmann és un hospital especialitzat en el tractament medicoquirúrgic
i la rehabilitació integral de les persones
(adults, joves i nens) amb lesió medul·lar,
dany cerebral adquirit o amb una altra discapacitat d’origen neurològic.
El seu objectiu fonamental és proporcionar
una atenció mèdica especialitzada, integral, continuada, personalitzada i amb el
més alt nivell humà, científic i tècnic; així
com desenvolupar la recerca i la docència
en aquest àmbit de la neurociència i prestar als pacients el suport i els serveis més
adequats per assolir una reinserció social
satisfactòria, alhora que contribueix al ple
reconeixement dels seus drets i a una efectiva equiparació d’oportunitats.

20 d’abril - Música

Los Saxofonistas
Salvajes

20.30 h - Auditori Pau Casals,
El Vendrell
Aquest projecte sorgeix de la trobada entre Dani Nel·lo i els anomenats Saxofonistes Salvatges, creadors d’un llenguatge
musical a través del saxo que va marcar la
història de la música del segle XX. Nel·lo

El Club de Polo Sant Antoni de Viladrau
organitza, un any més, el torneig de Polo
que ret homenatge a Charlie Xiol.
Del 19 al 28 d’abril el municipi osonenc
acollirà alguns dels millors jugadors de
Catalunya en un esdeveniment esportiu
que es celebra en dos caps de setmana.
Un total de sis equips, dels quals quatre són catalans, un holandès i un suís,
disputaran una desena de partits a les
instal·lacions de Viladrau.

recull la veu dels saxofonistes que van iniciar i continuar aquest llenguatge visceral
i salvatge. En la gira d’aquest nou àlbum,
versiona temes d’alguns dels seus herois
musicals, com ara Arnett Cobb, Noble
Watts o Red Prysock.

20 i 21 d’abril - Caramelles

Tradicional cantada
de Caramelles pels
carrers del poble
i rodalies
Sant Cugat Sesgarrigues

Com cada any, el dissabte a la tarda es farà
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ruta per les masies, barris, pobles i zones del
voltant de Sant Cugat i diumenge, després
de l’ofrena a missa i la cantada a la plaça de
l’església a les 12 h del migidia, es farà el
recorregut pel poble.

Del 12 al 14 d’abril

MERCAT DEL RAM DE VIC

El Mercat del Ram, un esdeveniment amb
la força de la tradició ramadera i una àmplia oferta d’activitats lúdiques, que fan
que la ciutat visqui tres dies d’ambient
festiu.
L’essència ramadera del Mercat del Ram
comporta que algunes de les propostes
més destacades estiguin en sintonia amb
aquest fet. És el cas de La Casa de Pagès,
una iniciativa per apropar el món rural al
públic familiar, on es mostren els aspectes més destacats de la vida al camp a
través d’activitats, tallers i exposicions. La
Casa de Pagès, situada al Pavelló del Recinte Firal El Sucre, s’estructura en diverses àrees que fomenten el coneixement,
a través de la participació.

23 d’abril

Sant Jordi

Tot el dia a Barcelona
Els carrers i places de Barcelona estan plens
de llocs de venda de llibres i roses. És una
vista pintoresca al sol de la primavera. Les
parelles caminen de la mà agafant les roses.

Del 23 al 28 d’abril

Setmana medieval
de Montblanc

Sant Jordi va matar el drac a Montblanc, i
va rescatar el poble i la seva princesa d’una
mort segura. Així ho recull el Costumari
Català de Joan Amades. El 1981, un grup
de joves de diferents entitats folklòriques
i de cultura popular montblanquines van
voler reivindicar l’esplendorosa història de
la vila a l’edat mitjana.
L’Associació Medieval de la Llegenda de
Sant Jordi va néixer el 1987, esperonada
per l’empenta i la il·lusió d’uns montblanquins engrescats en la recuperació d’aquest
element essencial de la cultura catalana. La
Setmana Medieval se celebra els dos caps
de setmana que volten la Diada de Sant
Jordi, el 23 d’abril.

24 d’abril - espectacle

REMENA NENA

18 h - Sala Gran Teatre Kursaal
de Manresa
La música de revista del Paral·lel. L’espectacle conté números de diverses revistes arran-

Agenda

jades i cantades per dos músics procedents
de diferents àmbits com el contratenor Jordi
Domènech i el cantant d’Obeses, Arnau Tordera, acompanyats per l’Orquestra Terrassa
48 i amb dramatúrgia d’Antoni Font.

25 i 26 d’abril - música

VINE A CANTAR...
THE BEATLES AMB
ELS SERGENT PEPPERS

10.30 h - L’Auditori de Barcelona
Secundària, batxillerats i cicles formatius,
veniu a L’Auditori per convertir-vos en membres d’un grup durant un matí. El taller Vine
a cantar... us ofereix la possibilitat d’assajar
el repertori amb els integrants del grup i fer
un concert amb ells, amb el suport d’un director de cor.

2, 3, 4 i 5 DE MAIG
ESPECTACLE

UNA TONA DE MÀGIA
Tona
Mags d’arreu del món es concentraran
a Tona a la quarta edició d’Una Tona de
Màgia, un festival que enguany posa
l’accent en la cultura popular del municipi. Els aficionats a la màgia podran gaudir de màgia de prop amb espectacles
de carrer i d’arts afins a la màgia. Entre
els artistes confirmats hi ha l’il·lusionista Juan Tamariz, l’humorista Jandro i els
mags Alana Magicien i Miguel Muñoz.
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19 d’abril

Processó de
Divendres Sant

20.30 h - Sortida: Basílica de la
Seu, Manresa

27 d’abril - dansa

27 D’ABRIL - Música

Torus - 11è Festival de
Dansa Sismògraf

Fangoria en el 20

Dins de la programació de l’11è Festival de
Dansa ‘Sismògraf, Torus, a càrrec d’Humanhood, és un espectacle per a cinc ballarins
que explora els processos dels sistemes dinàmics des del ritme i la interconnexió dels cossos. Torus oscil·la entre l’explosió física i la
implosió energètica, tant pels ballarins com
per la percussió en directe. La base fonamental de tot plegat és el ritme. Els ballarins es
converteixen en un organisme en moviment,
una entitat autònoma en constant evolució.

27 d’abril

Everyday is a new day
D’entre tots els actes de la Setmana
Santa de Manresa destaca la processó
de Divendres Sant, una renovada tradició del segle XVII, que compta amb una
combinació de passos vivents i passos
escultòrics, i una barreja entre elements
catalans amb d’altres de procedència
andalusa.
El Divendres Sant és el dia més destacat
de la Setmana Santa manresana. D’entre totes les activitats que s’hi celebren,
destaca la processó del vespre, també
coneguda amb el nom de Processó dels
Gremis i que data de finals del segle XVI.
Avui dia, la Processó està composta per:
• Armats de Manresa
• Pas vivent de Jesucrist captiu
• Confraria del Natzarè i Pas del Natzarè
• Confraria i Pas de “L’Hermandad Nuestra Señora de la Esperanza Macarena”
• Cos de Portants del Sant Crist, Associació Reparadora de Pius IX
• Confraria del Roser amb el Pas de Joan
i Maria
• Venerable Congregació dels Dolors i
Pas de la Verge dels Dolors
• Dansa de la Mort i Confraria del Pas de
la Verge de la Bona Mort
• Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist amb el Pas del Sant
Sepulcre
• Gremi de Detallistes
• Confraria del Col·legi La Salle i Pas de la
Mare de Déu de La Soledat
• Seguici de la Processó
• Música de Quants Band de la Unió Musical del Bages
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19 h - Sant Jordi Club de Barcelona

20.30 h - Teatre Principal d’Olot

21 h - Auditori Teatre Calldetenes
Banda barcelonina de rock-and-roll des 50’s
i neorockabilly amb composicions pròpies i
versions molt personals.
Durant vuit anys ha passat per incomptables
sales i locals de tots els formats, així com per
diversos festivals. El seu repertori són, en les
seves tres quartes parts, temes propis i la resta versions rockeres dels anys cinquanta amb
una visió més personal. Una proposta que
transpira rock-and-roll pels quatre costats.

Festival Mil·lenni de Barcelona. El duo oferirà un concert que coincideix amb el 30 aniversari de la seva formació i el llançament
del seu nou disc titulat Extrapolaciones y
dos preguntas. L’actuació tindrà un repertori exclussiu que no es tornarà a repetir fins
a la posterior gira de l’estiu que portarà el
grup a tot Espanya.

27 i 28 d’abril - teatre

Bona Gent

27 d’abril a les 20.30 h
28 d’abril a les 18 h
Teatre Municipal, Bescanó
Espectacle teatral Bona Gent a càrrec de la
companyia Teatre de Guerrilla, on el conegut presentador del programa de TV3 “El

20 i 21d’ABRIL - Caramelles

Caramelles a Súria

Les caramelles més grans de
Catalunya, una de les tradicions més arrelades i participades de Súria. Més de 500 caramellaires de totes les edats,
agrupats en diferents colles
amb un fort component intergeneracional, converteixen
aquesta festa surienca en
una de les celebracions més
representatives de la vila i referència del món caramellaire
català, en tractar-se de les més
grans del país. La vila de Súria,
que vibra per aquestes dates, enriqueix així una tradició que es remunta al segle XVI.
Durant el matí i el migdia del Diumenge de Pasqua, les colles recorren els carrers i les
places de Súria, que s’omplen de música, balls i cançons. La majoria de colles també
ofereixen danses tan característiques com els balls de bastons i els balls de cascavells.
Això converteix les caramelles de Súria en una festa total de música i dansa tradicional.
Tot i que diumenge és el dia central de la festa, algunes colles també surten durant la
tarda del Dissabte de Pasqua fins a les masies dels entorns de Súria.
D’aquesta manera, els caramellaires d’avui connecten amb els orígens rurals de la festa,
quan les colles cantaven a les cases de pagès i rebien ous, cansalada, llonganisses o
beguda com a reconeixement per llurs actuacions.

Decidir treballar
pels barris és
millorar la ciutat

Un nou camí

Nova agrupació que es presenta
a les eleccions municipals a Vic 2019
www.vicsentitcomu.cat · @vicsentitcomu · vicsentitcomu@gmail.com
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ESPECIAL PASSIÓ
7, 13, 19 i 27 d’abril

7, 13, 19, 28 d’abril, 1 i 5 de maig

La Passió
de Cervera

La passió
d’EsparrEguera

La Passió es representa a la ciutat des de fa
més de 500 anys, perquè, si bé canvien els
costums, l’essència de les relacions humanes continua sent la mateixa tant en l’època
medieval, com en el segle XXI: la violència,
la corrupció del poder, el suïcidi, la lapidació
i, també, la condemna a mort d’un reu innocent. A més, aquestes
escenificacions ens permeten entendre en part alguns fets culturals
i el significat de moltes obres d’art dels nostres museus i esglésies.
Consulta horaris i preus: www.granteatrecervera.cat

La Passió aconsegueix transmetre a l’espectador actual l’essència d’uns personatges amb 2.000 anys d’història. La Passió
ha sabut mantenir al llarg dels anys l’estructura original i es representa en 37 escenes dividides en dues parts: la primera part
al matí i la segona a la tarda. Aquesta estructura, poc freqüent en
el teatre actual, converteix La Passió d’Esparreguera en una festa
popular per gaudir durant tot un dia. Consulta horaris i preus:
www.lapassio.net

7, 19 i 28 d’abril, 1 de maig

7, 13, 19, 28 d’abril

OLESA, TOT UN POBLE
AMB LA PASSIÓ

LA PASSIÓ
D’ULLDECONA

La Passió d’Olesa de Montserrat té un
dels escenaris més grans de tot Europa,
amb més de 30 metres de boca (la part
frontal). La superfície útil de l’escenari és
d’uns 500 metres quadrats, i entre bambolines hi ha uns 200 metres quadrats
més. Tenim sis elevadors de decorats en escena i dos escenaris
giratoris (un a cada lateral d’ecenari), a més d’un impressionant
teler que sosté els decorats que venen de la part alta del teatre.
Consulta horaris i preus: www.lapassio.cat

foraster”, Quim Masferrer, fa un homenatge
al públic en un espectacle únic i impossible
de repetir perquè el públic n’és el protagonista, o millor dit: molts protagonistes, que
escriuran l’argument d’aquesta experiència.
Un espectacle ple de veritat, honest.

27 d’abril - Música

MagnÒlia A Barcelona
20 h - Sala Jamboree Barcelona

La cantant barcelonina Myriam Swanson lidera la banda de jazz Magnòlia, un quartet
de jazz format també per Francesc Capella
al piano, Paco Weth al contrabaix i Xavi Hinojosa a la bateria.

L’any 2012 es va descobrir als arxius Capitular i Diocesà de Tortosa un document
singular del 1512 que certifica que fa més
de 500 anys, a Ulldecona, ja es feien representacions de caràcter religiós. A l’Arxiu Parroquial d’Ulldecona, dins del Llibre
de Resolucions del Clero d’Ulldecona (1558-1840), es va trobar
manuscrit un “Davallament” que va ser estudiat per Jaume Romeu Figueras l’any 1962 i tractat degudament en la seva obra
Els textos sobre el Davallament de la Creu a Catalunya. Consulta
horaris i preus: www.passioulldecona.org

Walter, a una trobada amb el taxador per decidir el preu dels mobles familiars antics. Són
a les golfes, examinant els objectes dipositats
sota una capa de pols, però aquestes velles
andròmines no són l’única cosa que hi ha a la
casa: també hi ha una pila de records, fantasmes que faran pensar en com haurien pogut
ser les coses si, en un cert moment, haguessin pres unes altres decisions.

28 d’abril

Noa

21 h - Sala BARTS de Barcelona
1 DE MAIG - teatre

Les noies de Mossbank
Road

28 d’abril - TEATRE

La Villarroel, Barcelona

El preu

18 h - Sala Gran del Teatre Kursaal
de Manresa
Una casa ha de ser enderrocada i, en Víctor,
un humil policia a punt de retirar-se, i la seva
dona, l’Esther, convoquen el germà gran, en
 10

cert en el qual repassarà les cançons més
destacades de la seva carrera i que servirà
també de presentació del seu nou treball
Letters to Bach.
Les seves arrels iemenites, la seva passió per
autors com Joni Mitchell, Leonard Cohen o
Paul Simon i la seva fructífera col·laboració
amb Gil Dor, bregat en els mons de la clàssica, el jazz i el rock, fan de Noa una artista
única al món, que a més ha participat activament en diverses iniciatives a favor de la
pau al Pròxim Orient.

Festival Guitar BCN 2019. La gran cantant
israeliana presenta The Best of Noa, un con-

La història parla de l’amistat que sorgeix en
un pis d’estudiants. Les tres protagonistes
faran “l’estirada” juntes, i provaran la llibertat de poder descobrir qui són. El que compartiran serà tan pur, tan de veritat, que les
marcarà per tota la vida.
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Programació Canal Taronja

Targeta Taronja

Cap i Casal

Cap i Casal

Gent de casa

En imatges

De tot i més

moguts per la base

Anem per feina

Dilluns
20.20 i 22.20 h

Dimecres
21.40 i 23.40 h

Dimarts
20.20 i 22.20 h

Dijous
20.20 i 22.20 h

Dimecres
20.20 i 22.20 h

Divendres
20.30 i 22.30 h

Dimecres
21.20 i 23.20 h

Divendres
21 i 23 h
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Innovació i tradició es
fusionen al Mercat del Ram

Per Rubén Vázquez
Foto: Aj. de Vic
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U

n any més arriba la
cita anual de la ciutat de Vic: el Mercat del Ram. Un
esdeveniment que, amb la
força de la tradició ramadera
i una àmplia oferta d’activitats lúdiques, fa que la ciutat
visqui tres dies d’ambient festiu atraient cada any més de
100.000 visitants.
Considerada un punt de trobada

pel sector agropecuari per uns, i
una gran festa per a la ciutadania pels altres, la cita engloba un
any més exhibicions i concursos
ramaders diversos, jornades tècniques, productes agrícoles, activitats lúdiques, esportives i comercials, i un ampli espai destinat
a la gastronomia.En l’àmbit cultural destaca la iniciativa Dissabte
de Rams i Llibres, que arriba de
la mà de Llibreries de Vic i Òm-

nium Cultural. L’espai està situat
al carrer Manlleu i compta amb
diversos autors de renom.

Bestiar i concursos
Com no podia ser d’una altra manera, la ramaderia continua sent
l’eix central de la festa, amb concursos i exhibicions al Recinte Firal
El Sucre. És el cas del 15è Concurs
Nacional de Raça Bruna dels Pi-

abril 2019 · FREQüència ·
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/// El Mercat
del Ram de
Vic estrena
una mostra
de llibres i
recupera
l’exibició
eqüèstre
a la plaça
Major ///

rineu, el 37è concurs de Canals
Porcines i el concurs monogràfic
del Club de Gos d’Atura Català.
També destaca la tercera edició
del Premi Especial Osona, un reconeixement a les bones pràctiques
de les explotacions porcines.

La Casa de Pagès
Després de la bona acollida de
les darreres edicions, al pavelló firal s’hi torna a instal·lar la
Casa de Pagès, un espai familiar
dedicat a mostrar l’origen de la
indústria agroalimentària de la
comarca a través de tallers, exposicions i activitats didàctiques.

Espai Terra i Cuina
La gastronomia és un altre plat
fort del Mercat del Ram. La rambla del Passeig es divideix en la
Mostra de Turisme i l’Espai Terra
i Cuina. En aquest darrer espai hi
destaca l’oferta de productes de
proximitat, la mostra de cerveses
catalanes i la música en directe.

Cavalls
La Zona Esportiva acull el gruix
més important de les activitats
eqüestres, tot i que enguany
també es podran gaudir a la plaça Major.
Salt de potència, concursos,
exhibicions i espectacles són el
centre d’atenció dels aficionats
als cavalls.

Altres mostres
i activitats
Un altre punt destacat d’aquesta nova edició del Mercat del
Ram passa per la tradicional
Mostra de Maquinària Agrí-cola, a l’avinguda dels Països Catalans, la de Jardineria, Horticultura i Energies Reno-vables,
al pàrquing Joan de Serrallonga, la d’Automòbils, al carrer
Mossèn Gudiol, i els jocs i actuacions infantils de la plaça
dels Màrtirs i de la plaça Santa
Eulàlia. ●
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L’esport com a essència ramadera
Un ampli programa d’activitats guarneixen el cartell esportiu del mercat

o gaudir de la polivalència que
ofereix la munta a cavall són algunes de les essències esportives
que ofereix el mercat.

Per Àlex Ávila
Fotos: Aj. de Vic
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E

l Mercat del Ram no es
pot imaginar sense les
activitats, ja tradicionals, que el converteixen en un esdeveniment únic i
màgic. Mirar al cel i no trobar-hi
pràcticament un espai on hi pugui caber un globus aerostàtic

Més de 30 anys de
globus aerostàtics
Equips d’arreu del món esperen
amb candeletes aquesta data
per venir a volar a la capital
d’Osona. L’International Mercat
del Ram Balloon Trophy és, sens
dubte, una icona de la ciutat. De
dijous a diumenge una trentena
de globus participen en la 36a

edició del torneig, el més antic
de Catalunya, d’Espanya i el segon d’Europa.

Espectacles eqüestres,
també a plaça
Modalitats com volteig, enganxada, horseball i doma en llibertat es poden gaudir, dissabte
a la tarda, a la plaça Major de
Vic. També és novetat una exhibició, a la zona esportiva, de
Horsemanship i Biomecànica,
a més d’una competició Gran
Nacional. ●

www.caminox.es
proyectos@caminox.es
Tel. 672 06 91 04 - 672 06 91 08

EL TEU PERMÍS
DE CONDUIR ARA A:

OFERTA!
COTXE AMB
10 PRÀCTIQUES

PACK PERMÍS B

399€

· Teòrica ONLINE i PRESENCIAL
· TEST D’EXAMEN ONLINE
· PRÀCTIQUES A QUALSEVOL HORA

Rambla Davallades, 13 1r - 08500 VIC
Tel. 93 885 45 88
autoescola@autoescolamontseny.com
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“La tendència va cap a la
mona de xocolata”

A

mb tan sols 23 anys, Lluc Crusellas
és un dels pastissers referents de
la comarca d’Osona. Amb 18, feia
d’ajudant de postres a un restaurant; amb 19, va passar un estiu a la cuina de
Can Jubany i, després, Crusellas va treballar un
any i mig amb Josep Maria Rodríguez, campió
del món de pastisseria. Ara, a Pavic té diferents
projectes centrats, sobretot, en la xocolata.
Ens acostem a Setmana Santa i són
dies de molta feina per a vosaltres. Com
ho porteu, esteu a punt per a la Pasqua?
La veritat és que sí, després de Nadal ja pensem
en aquestes dates i des de finals de gener ens
posem mans a l’obra, pensant dissenys i produint les mones de xocolata. És un producte
que es pot elaborar amb uns certs dies d’antelació i no hi ha problema. Ens organitzem
d’aquesta manera perquè així, els últims dies,
ens podem centrar únicament en les mones
que són de pastís.
Per Àlex Ávila
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Així que les mones de xocolata ja estan
totes fetes?
Sí, de xocolata ja no en fem, excepte que hi
hagi un producte molt demanat, que s’acabi
esgotant i que necessitem fer-ne més. Jo crec
que al final la tendència del consumidor serà
decantar-se més cap a la figura de xocolata
que no pas cap al pastís.

/// Introduïm molts
colors a la figura de
xocolata perquè ha
de ser molt visual ///
És pel que esteu apostant més?
N o donem l’esquena al pastís, de fet traiem dues mones renovades, però sí que apostem per
la figura de xocolata, perquè, a més, és una
vessant on el pastisser es pot lluir molt més.
Quins són els dissenys de xocolata més
elaborats?
Busquem fer una línia de dibuixos animats actuals o personatges que agradin als nens i nenes d’avui en dia. Llavors fem una altra línia en
la qual, com t’he dit abans, sigui el pastisser
el que es llueixi.
Què és el més important en una figura
de xocolata?
Ha de ser molt visual perquè cridi de seguida
l’atenció dels més petits, juguem a introduir-hi
molts colors. El que busquem, sobretot, és l’artesania i la qualitat de la xocolata.
Amb quina et quedaries?
M’identifico amb els caps de Llúpia de Vic que
hem fet. Cada any intentem introduir mones de
la ciutat i aquesta elaboració m’ha fet il·lusió. ●

Corretja: materials per
a la construcció i decoració
Per la seva acurada singularitat i dimensions, el nou magatzem de Corretja constitueix un dels majors projectes
del sector de la distribució de
materials per a la construcció i una referència en la zona de la Catalunya central.
La instal·lació va obrir les seves portes, amb una oferta
multi producte que engloba
des de recobriments ceràmics, sanitaris o mampares,
a saunes, mobles i complements de bany.
A la nova seu s’agrupen totes
les àrees de Corretja, que
fins a la data estaven repartides en diferents zones de
Vic.
La infraestructura de Corretja s’aixeca en un solar
de prop de 17.000 m2, dels
quals 8.200 corresponen a
superfície construïda, segmentada en quatre parts
diferenciades segons el seu
ús: exposició, magatzem,
ferreteria i oficines.

C/ del Mas Bigas, 8 – Vic
Tel.: 93 885 42 61
www.corretja-sl.com
corretja@corretja-sl.com

Horari magatzem:
De dilluns a divendres de 7.30
a 13 h i de 14 a 19.30 h.
Dissabtes de 8 a 13 h.

Horari botiga:
De dilluns a divendres
de 9 a 13 h i de 16 a 20 h.
Dissabtes de 9 a 13 h.
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Mercat de Palmes i Palmons
La globalització no canvia el tradicional Mercat de Palmes i Palmons de Vic,
origen del Mercat del Ram

Per Isabel Campos
Foto: Aj. de Vic

V

ic és una ciutat de fires i mercats.
Darrerament, el Mercat del Ram
s’ha convertit en una gran fira
multisectorial, però aquesta festa
de primavera té en part el seu origen en el
Mercat de Palmes i Palmons i Rams de Llorer,
a més d’altres herbes aromàtiques.
A l’entrada de la plaça, al principi del carrer
Verdaguer, el dissabte previ al Diumenge de
Rams, desenes de parades ofereixen tota
mena de palmes i llorers, que en molts casos
ja estaran florits. Destaquen els elaborats per
artesans, alguns d’ells fa dècades que venen

 18

a Vic i s’hi dediquen, sobretot, per tradició
familiar. Durant el matí, padrins i padrines
solen comprar als seus fillols palmes, en el cas
de les nenes, i palmons, en el cas dels nens.
La tradició marca que, un cop beneïts la palma
i el palmó, es pengen de les balconades. En el
cas del llorer i d’altres herbes aromàtiques, es
posen a assecar i s’utilitzen posteriorment per
assaborir els deliciosos plats de cassola que
es preparen a Osona. A banda d’això, també
és típic guarnir les palmes i els palmons amb
rosaris de sucre, que fan les delícies dels més
petits de la casa. ●
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Mercadona inverteix 29 milions d’euros
en la renovació dels uniformes
de tot el personal de botiga

Les noves peces
s’han confeccionat
amb teixits més
resistents i dissenys
que afavoreixen la
mobilitat, de manera
que es millora el lloc
de treball de tota la
plantilla

M

ercadona, companyia de supermercats físics i online, ha iniciat avui la
substitució dels uniformes de botiga
actuals per uns amb un nou disseny més ergonòmic i modern. La renovació del vestuari,
que ja és efectiva per a les treballadores i per
als treballadors dels més de 400 supermercats
que té adaptats actualment al nou model de
botiga eficient per tot Espanya, es farà progressivament a la resta de botigues fins a quedar
implantada a tots els supermercats de la cadena el proper 22 de juliol.
Aquest projecte ha suposat una inversió de 29
milions d’euros. L’objectiu principal d’aquesta
renovació és millorar el lloc de treball del personal de botiga amb uniformes més còmodes.
En aquest sentit, s’ha apostat per teixits elàstics
i s’ha millorat el disseny de les camises, canvis
que busquen afavorir la mobilitat. Així mateix,
s’han millorat les qualitats de totes les peces
per garantir la transpirabilitat, la mobilitat i la
resistència de teixits i colors. Juntament amb
aquestes millores ergonòmiques, el nou uniforme també ha actualitzat el disseny, més modern i adaptat a l’estil del nou model de botiga
eficient, que la companyia està implantant de
manera progressiva a les més de 1.600 botigues. En concret, a Catalunya la substitució a
la resta de supermercats que encara no tenen
el nou model de botiga eficient es farà durant
els mesos de juny i juliol. Actualment, Mercadona té 259 botigues, 85 de les quals ja tenen
implantat el nou model.

Reconeixement a la política
de recursos humans
Aquesta iniciativa, que forma part de les mesures que la cadena porta a terme per satisfer els
treballadors, reforça la política de recursos humans de la companyia, que aposta per la creació d’ocupació estable i de qualitat, i impulsa
mesures que afavoreixen el desenvolupament
tant personal com professional de tots els qui
formen part de la plantilla. Gràcies a això, Mercadona ha estat destacada un any més en l’Estudi Merco Talento 2018, en què ha repetit el
primer lloc del rànquing del seu sector i ha ocupat la sisena posició en el rànquing general. A
més, Harvard Business Review destaca la gestió interna del talent i l’Organització Internacional del Treball (OIT), que depèn de les Nacions
Unides, valora l’esforç en formació, conciliació
i repartiment de beneficis que fa la companyia.
Així mateix, a finals del 2018 va signar amb els
sindicats majoritaris el nou Conveni Col·lectiu
d’Empresa i el Pla d’Igualtat 2019-2023. El nou
pla, més social i igualitari, reforça el compromís de Mercadona amb l’ocupació estable i de
qualitat, avança en les condicions laborals, alhora que consolida l’aposta per millorar el poder adquisitiu de la plantilla amb un sou d’inici
de 1.328 euros bruts al mes, als quals se sumen
els complements propis de la política retributiva i un increment progressiu del salari base
vinculat a l’IPC. ●
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Paco Marco
És un dels detectius més coneguts del nostre país. I no només per dirigir
durant 20 anys Método 3, sinó perquè ha destapat bona part de les
clavegueres de l’Estat a Catalunya.
Redacció Montse Costa

Per Montse Costa
Foto: Paco Marco

 20

D

esprés del cas de La Camarga, Paco Marco va
tancar l’agència de detectius que havia fundat la seva
mare i es va dedicar a escriure la
seva veritat sobre el cas de La Camarga. El Método Confidencial i
Operación Cataluña han estat dos
best-sellers on el jurista, detectiu
i escriptor relata l’actuació de les
clavegueres policials.
Home de formació jesuítica, es va
llicenciar en Dret i va fer el grau
d’Investigació Privada. Els cops
que li ha donat la vida l’han fet reflexionar sobre el que realment és
important: ser feliç amb allò que
fas i gaudir de la família.

Des de ben jove, els seus estudis de Dret ja estaven enfocats
a ser detectiu.
Vaig estudiar Dret pensant a
dirigir una agència de detectius
que havia creat la meva mare,
Método 3. Recordo que quan a
classe es deia alguna cosa relativa al dret de les persones ja
activava el meu xip particular.
El meu doctorat ja deixa clares
les meves intencions perquè és
“Detectius i dret a la intimitat”.
Precisament, una de les meves grans fortaleses és la meva
formació jurídica perquè la
majoria dels meus clients són
advocats.

Després de tants anys treballant a Método 3 i de portar
algunes de les investigacions
més importants de l’Estat, de
cop i volta esclata el cas de La
Camarga. Com recorda aquells
moments?
Crec que mai ho he dit però en
aquell moment em vaig haver de
deixar el cabell llarg perquè em
va caure a clapes. L’exposició mediàtica d’acusació és duríssima i, a
sobre, quan un no té armes per
defensar-se perquè no sap què
està passant al seu voltant ja és
mortal. Els quatre mesos següents
van ser molt durs: no agafava el
telèfon a ningú, ni als meus amics,
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perquè volia protegir-los. Em vaig
aïllar i vaig decidir exposar els fets
escrivint El Mètodo Confidencial.
Va ser dels primers a parlar del
comissari Villarejo.
Estem parlant de l’any 2013 i
ningú coneixia el comissari José
Manuel Villarejo ni el comissari
Enrique García Castaño, que era
la seva mà dreta. Vaig acabar una
de les meves primeres entrevistes
dient que la família Pujol li hauria
de posar una denúncia perquè
era el senyor que havia provocat
la seva detenció i la meva. La família Pujol encara no se sap, però
en el meu cas els jutjats ja han dit
que jo no era culpable. Han passat sis anys i no m’han condemnat
per res i s’ha demostrat que tot va
ser una conxorxa. Encara avui estic recopilant informació perquè
tots els que van actuar contra mi
acabin purgant. De moment, el
senyor Villarejo és a la presó.
Vostè té un concepte molt desenvolupat del que és just.
Sí, vaig estudiar als jesuïtes i tinc
un concepte de la defensa dels
drets molt important. Sempre
dic als meus fills que no cal enfadar-se, que no cal cridar, però sí
que hem d’exigir que respectin
els nostres drets. Pels meus fills i
per aquesta defensa legítima, seguiré lluitant perquè els que van
actuar de manera il·legal contra
mi purguin i paguin. Sé que és
difícil d’entendre perquè teníem
una cúpula policial de “xoriços”
quan el que s’espera de la policia
és que ens protegeixi. En aquest
cas, aquesta cúpula actuava per
enriquir-se o estava sotmesa als
interessos d’uns polítics, fent espionatge...
I tot això ho relata al llibre
Operación Cataluña.
És curiós perquè molta gent
m’identifica a mi en l’espectre
més independentista i no ho soc

en absolut, tot i que em sento
profundament catalanista. Però
no admeto que es vulnerin ni els
meus drets ni els de ningú, tingui
la ideologia que tingui. Per això,
defenso que si els polítics independentistes van fer alguna cosa
il·legal calia investigar-los, però
seguint els procediments jurídics
establerts. No mitjançant la policia patriòtica i les clavegueres de
l’Estat.
Realment, van incidir tant la
policia patriòtica i les clavegueres de l’Estat?
Només cal veure una cosa. A finals de l’any 2012 Convergència
va fer un congrés on es va escollir
com a president d’honor del partit
Jordi Pujol, com a president Artur
Mas, com a secretari general Oriol Pujol i com a secretari d’organització Francesc Sánchez. Què
ha passat set anys després? No
existeix Convergència i Unió, Jordi Pujol està imputat, Artur Mas
està condemnat pel Tribunal de
Comptes, Oriol Pujol és a la presó
i Francesc Sánchez està imputat.
De tots ells, el que sí que sé que
és innocent és Francesc Sánchez
perquè el conec personalment, és
amic meu i sé com viu. Però, tan
dolents eren tots? Això ho hauran
de dir els jutjats. Però el problema
és de base: es van fer les investigacions amb les garanties que la
llei els obliga? No, van fer servir
Villarejo per venir a Catalunya i
muntar una estructura parapolicial d’informació i es van dedicar
a pagar gent perquè involucrés
aquests polítics.
Està escrivint un nou llibre?
M’estic plantejant fer un llibre sobre Villarejo i tots els seus amics.
Però encara no ho tinc clar. Estic
documentant-me i el personatge
dona per a una pel·lícula de Hitchcock perquè és brutal. Una vegada em van preguntar que per què
Villarejo em tenia tanta mania i no

vaig voler contestar. Ara ho diré.
La meva mare va crear Método
3 per treballar per a empreses,
lluitar-hi i defensar-les. Va créixer
molt treballant pel frau de companyies asseguradores: estava
investigant un frau de cotxes de
luxe i hi estava implicat Villarejo.
Va demanar a la meva mare que
tragués el seu nom de l’informe.
La meva mare, que és molt bona
però la pitjor enemiga d’aquest
món, va entregar l’informe i va
continuar investigant Villarejo i
mai l’hi va perdonar.
Quina factura li ha passat tota
la persecució a la qual va ser
sotmès?
Només puc dir que em sento molt
orgullós d’haver dirigit Método 3
més de vint anys i tremendament
orgullós de ser el fill de la senyora que va crear l’agència. Això sí,
l’única cosa que m’atreveixo a dir
als meus fills és “no siguis detectiu
privat”.

Perfil

 Es defineix a si
mateix com a...

Investigador privat i escriptor. Manifesta el seu orgull
per haver estat dirigint durant més de 20 anys una de
les agències de detectius
més importants del país, Método 3. Format als jesuïtes,
diu que els cops que ha rebut
li han servit per viure més en
el “nosaltres”, en la seva família i amics, i no tant en el
“jo” individual. Actualment
dirigeix l’agència de detectiu
Marco&Co.

Mirant enrere, fa algun tipus
d’autocrítica?
Sí, la cosa que més greu em
sap és haver-me perdut bona part
dels cinc primers anys de vida del
meu fill, perquè no parava de viatjar i volia crear l’agència de detectius més important que existís. Em
vaig perdre en el “jo”: ara sé que
la vida no ets tu, ets tu i els teus.
Quan vas amb la sisena marxa posada i et posen un mur al davant
i et fots la gran castanya has de
saber veure on t’has equivocat.
Jo m’he equivocat en el voler
ser, en creure’t molt important,
en l’ego. Quan al “jo” li poses la
primera persona del plural, “nosaltres”, ets molt més feliç i t’omple molt més. Tot i que mantinc
totalment la mateixa activitat
professional amb la meva agència
Marco&Co i a les tardes escric i
estic amb els meus fills i la meva
dona. ●
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El groc, fins i tot en roses

L

’esclat de la primavera es fa notar el
mes d’abril amb les roses de la Diada
de Sant Jordi. La sorpresa de l’any passat va ser la venda de roses de color
groc després que Òmnium Cultural fes una
campanya convidant a comprar-ne en solidaritat amb els presos polítics. La venda d’aquestes
roses es va disparar fins a les 600.000 i les va
col·locar en segona posició per darrere de la

Text i infografies
Marina Solà Boeck

rosa vermella tradicional. La venda total de roses va ser de 7 milions.
Tal com explica el Gremi de Floristes de Catalunya, la rosa groga té les mateixes mides i qualitats que la vermella però és una mica més cara,
ja que és d’importació, principalment d’Holanda. Pel que fa a les varietats de rosa vermella, hi
ha l’originària de Catalunya (la samurai) i també d’Holanda, de Colòmbia i de l’Equador. ●

 Què signifiquen els colors de les roses?
Blanca: puresa • Vermella: passió • Groga: amistat • Taronja: creativitat • Rosa: admiració

La segona unitat

de tinta o tòner

fins al

CATIM VIC
C. Gurb, 84
T 93 889 09 83
CATIM MANLLEU
Ps. Sant Joan, 155
T 93 850 76 63
www.catim.cat
manlleu@catim.cat

En la segona unitat de la mateixa referència compatible
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BOTIGUES
ENCARNA VIC
c/ Nou , 6
Tel.: 93 889 08 66
c/ Pla de Balenyà, 25
Tel.: 93 886 05 12
c/ Dr. Salarich , 6
Tel.: 93 889 49 70

Complements nutricionals

Cosmètica natural

Mannatech-Tru Health

L’Occitane
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Rellotge CASIO
G-SHOCK RANGEMAN

Altímetre, brúixola, GPS, solar
J. Garcia Joier
Rambla Davallades, 6 - Vic
Tel.: 93 883 26 51
Ctra. de la Guixa, 10 - Vic
Tel.: 93 883 26 51
www.jgarciajoier.com

Amb la targeta Member 30 dies,
per un import de 39 euros,
tindràs 4 sessions de bronzejat
Solmania Vic

Ronda de Francesc Camprodon, 13 - Vic
Tel.: 93 889 24 75

À Solmania Vic (@solmaniavic)

La botiga dels llums
OSONALLUM

Camí de la Tolosa, 13 - Vic
Polígon industrial Sot dels Pradals
osonallum@gmail.com
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Vestuari i roba professional
COTER

Carrer Granollers, 12 - Vic
Polígon industrial Mas Beuló
Tel.: 93 889 00 18
www.coter.cat
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Òptica Visual Opti-3

Ulleres amb bluetooth,
mans lliures, vidres polaritzats
i molt d’estil.
99,99€
Plaça Major, 39 08500 Vic
Telf: 931 287 779 - 603 223 931
Segueix-nos a

Làser mèdic
IMAIGVIC

c/ Manlleu, 35 - Vic
Tel.: 93 886 77 59

À½

Servei integral del piano

PIANOMET

Plaça Santa Teresa, 5 - Vic
Tel.: 609 36 94 53
pianomet@gmail.com
www.pianomet.com

Gegants de tot Catalunya
Ànima records de Vic
c/ Dels Dolors, 1 - Vic
Tel.: 935 110 385
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Quim Crusellas a lasala de projeccions de
la Sala ETC de Vic

La idea romàntica de veure una
pel·lícula en un cinema i no al saló
de casa a través d’una plataforma
digital, ha portat el president de
Cineclub Vic i gran cinèfil, Quim
Crusellas, a plantejar un projecte
que busca recuperar el costum per
anar al cine als pobles d’Osona.
“No es busca entrar en competència amb les sales comercials que
projecten les novetats”, ha explicat
Crusellas, sinó que es vol oferir una
programació estable de pel·lícules
que es puguin projectar a les sales polivalents dels municipis o en
antics teatres. De moment ja s’hi
han interessat una desena de pobles de la comarca. ●

Tona escalfa motors per al
festival Una Tona de Màgia
Tona torna a convertir-se en una
poble màgic per uns dies. El propers dies 2, 3, 4 i 5 de maig arriba
la 4a edició del Festival Internacional de Màgia de Tona amb els
millors mags nacionals i internacionals del moment.
La principal novetat és la participació de l’animal prehistòric del
poble, Prothus, per a la inauguració del festival, juntament amb
l’artista osonenc Toni Ortiz, que
farà un dibuix màgic a una paret
del carrer.
Una altra novetat és la incorporació de diversos packs d’entrades: el Pack Familiar, que inclou
la Gala Internacional, la Gala Infantil i la Unipersonal; el Pack Jove per a tots aquells que tinguin
entre 16 i 35 anys amb la Gala
Internacional, la Unipersonal i la
Gala Internacional de Prop (A Un
Pam de Nas), i el Pack Golden,
que ofereix totes les gales amb
la polsera Fast Pass. Finalment,
també s’ha preparat un concurs
juntament amb els comerços del

roser gamonal

ACN

Recuperar els
cinemes als
pobles

Espectacle de Jorge Blass de la passada edició

poble. El joc consistirà a trobar 5
conills màgics amagats entre les
botigues patrocinadores del fes-

tival. Entre tots els que trobin els
conills se sortejaran tres premis
màgics. ●

FREQÜÈNCIA
93 886 82 59
osona@
canaltaronja.cat
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Amb motiu de la Diada de Sant
Jordi, els Serveis Territorials de
Cultura a la Catalunya Central
han impulsat un cicle de conferències que busca posar l’accent
en autors poc coneguts del territori. Sota el títol “Plomes que
ens han precedit”, s’ha programat una sèrie de xerrades de sis
autors reconeguts de la literatura catalana. La poetessa Raquel
Santanera parlarà sobre l’autor
osonenc Josep Grau i Jofre, en
un acte que es durà a terme a la

ACN

Un Sant Jordi amb
Anuncia’t conferències
al nou

Presentació dels actes de Sant Jordi

Biblioteca de Manlleu. Per a Santanera aquesta és “una oportu-

nitat per recuperar veus que, de
vegades, queden soterrades”. ●
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Viladrau, amo i senyor del polo

El municipi torna a celebrar un dels tornejos amb més renom de Catalunya

Tonete Ayesa, mànager del Sant
Antoni Polo Club, defineix l’esdeveniment esportiu com “una
festa del polo” que “any rere any
està agafant més força”. Un dels
objectius del torneig és apropar

club de polo sant antoni viladrau

El Club de Polo Sant Antoni de Viladrau organitza, un any més, el torneig de Polo que ret homenatge a
Charlie Xiol. Del 19 al 28 d’abril el
municipi osonenc acollirà alguns
dels millors jugadors de Catalunya
en un esdeveniment esportiu que
se celebra en dos caps de setmana.
Un total de sis equips, dels quals
quatre són catalans, un holandès
i un suís, disputaran una desena
de partits a les instal·lacions de
Viladrau.

El torneig Charlie Xiol serà del 19 al 28 d’abril

aquest esport a la comarca d’Osona i a Catalunya en general. De
fet, el Charlie Xiol és un dels tornejos que inicia la temporada de
polo arreu de l’Estat espanyol.

25 anys d’història
de polo a Viladrau
El club de polo instal·lat a Viladrau
compta amb un quart de segle de
vida i és un dels pocs clubs federats a Catalunya, juntament amb
el club de Barcelona i el de Figueres. El Sant Antoni disposa d’una
quarantena de cavalls i molta activitat durant la temporada, tot i
que el moment més rellevant, tal
com destaca Ayesa, és el torneig
Charlie Xiol. ●
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L’activista polític i mestre xocolater Quim
Capdevila rep la Medalla d’Or de Vic
L’homenatjat assegura que el seu treball “no hauria estat possible sense les
persones que m’han acompanyat durant aquests 83 anys”
el vigatà

Prop de 300 persones omplien el
passat divendres, 29 de març, la
sala Joaquim Maideu de l’Atlàntida en l’acte d’entrega de la Medalla d’Or de Vic al mestre xocolater
i activista polític Quim Capdevila.
L’homenatjat, molt emocionat,
va destacar que aquesta condecoració, la màxima que atorga
l’Ajuntament de Vic, “no hauria
estat possible sense les persones
que m’han acompanyat durant
aquests 83 anys”.
Amics de Capdevila van fer un repàs de la seva trajectòria. L’instructor de l’acte, Ton Granero,
va definir a l’homenatjat com a
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Quim Capdevila en l’entrega de la
Medalla d’Or de Vic

un “referent polític i humà”, i va
apuntar alhora lluites comparti-

des com l’antifranquisme i el camí ideològic que han compartit
des del federalisme cap a l’independentisme.
El periodista Toni Coromina va repassar la seva trajectòria general, mentre que Rafael Ribó, Síndic
de Greuges de Catalunya i també
amic de Capdevila, va matisar-ne
la faceta de creador xocolater i
d’activista polític des del PSUC i
l’Assemblea de Catalunya. L’editora Montse Ayats va parlar del
condecorat com un reflex de “l’esperit de l’Assemblea i la lluita contra el règim i per la democràcia” i,
per la seva banda, el gastrònom

Pep Palau va remarcar-ne la seva
“ànima creativa”. Finalment, la representant de l’Escuela Latinoamericana y del Caribe de Chocolatería, Pastelería y Confitería,
Jehanna Calle, va destacar-ne la
importància per posar en marxa el
centre de formació a Cuba.
Durant l’acte es van poder sentir poemes de Segimon Serrallonga, Lluís Solà i Sala i Manolo
Vázquez Montalbán, entre d’altres, de la mà de Montserrat Grau
i Anna Palomo. La música també va ser-hi present amb cançons populars interpretades per
Rafael Subirachs. ●
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Una campanya per evitar
la soledat no desitjada

ACN

Foment
destina 2 MEUR
a la Catedral
de Vic
Es vol conscienciar de la greu situació d’un nombre

important de gent gran: 150 persones al Voltreganès
Joan Turró

La Catedral de Vic en obres

El Ministeri de Foment ha adjudicat
les obres de restauració de la Catedral de Vic, que tindran un cost
de dos milions d’euros i estaran finançades íntegrament pel ministeri. Entre les intervencions més importants, destaca la recuperació de
la capella barroca de Sant Bernat,
la rehabilitació integral de l’antiga
escrivania i la sala barroca de damunt de la sagristia.
Amb l’objectiu de posar en valor
la galeria superior de les capelles
de l’ala nord, també es restauraran
les façanes de llevant, de migdia i
les façanes de les capelles de l’est
del claustre, concretament la part
gòtica i la part neoclàssica. A més,
es renovaran les cobertes de totes
aquestes zones. ●

Cada dimarts hi ha trobades a l’Espai Sagrats Cors de Sant Hipòlit

El projecte Messaia Voluntaris del
Voltreganès ha iniciat una campanya de captació de voluntaris
per acompanyar la gent gran que
cada dimarts es reuneix a l’Espai
Sagrats Cors de Sant Hipòlit de
Voltregà. La iniciativa fa un any
i mig que es va engegar i centra
els seus esforços a donar suport

a les persones que pateixen soledat no desitjada.
Precisament, aquesta és una de
les “xacres de la societat actual”,
segons el president de l’associació, Joan Turró, que destaca que
es busquen voluntaris per poder
fer les trobades “més dies a la
setmana”.

La vintena de voluntaris del projecte atenen regularment una
quarantena de persones amb
necessitats permanents o específiques. No obstant això, només
al Voltreganès són 150 les persones afectades per la soledat no
desitjada. ●
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Guisat de bacallà amb patates
S’acosta la Setmana Santa i amb aquesta celebració els plats més representatius d’aquestes dates. Les receptes tradicionals de Quaresma desfilen per les cartes de molts restaurants. La gastronomia típica de Pasqua és
un llegat dels costums religiosos cristians que prohibeixen el consum de carn, considerada en altres temps
com un luxe. No es consumeix carn el Dimecres De Cendra, el Divendres de Quaresma ni el Divendres Sant
amb la finalitat de respectar l’abstinència durant aquest període
reservem en un plat.

 Ingredients

Piquem finament la ceba, el gra d’all, els
tomàquets i els pebrots en juliana fina.
Tot seguit posem la ceba i l’all a sofregir
en una cassola, amb oli d’oliva. A continuació hi afegim els tomàquets.

· 600 grams de lloms de bacallà
· 6 patates mitjanes, pelades i tallades a
rodanxes
· 1 ceba mitjana picada
· 1 gra d’all picat
· 1 pebrot vermell tallat a tires
· 1 pebrot verd tallat a tires
· 2 tomàquets madurs pelats i picats
· 1 got de vi blanc
· ½ l. de brou de peix
· ½ got d’oli d’oliva
· 1 cullerada de pebre vermell dolç
· una mica de sal
· pebre

 Preparació
Abans de preparar el guisat, dessalem el
bacallà durant 36 hores mantenint-lo a la
nevera i canviant-li l’aigua cada vuit hores. Si es tracta de bacallà congelat ja dessalat simplement el descongelem 2 hores
a temperatura ambient.
Un cop descongelat, tallem el bacallà a
daus grans i el l’assaonem amb pebre. En
una cassola, amb una mica d’oli d’oliva
saltegem el bacallà dos minuts a foc suau
amb cura que no es desfaci. El traiem i

CAFÈS D’ORIGEN
Rambla Davallades, 4 (Vic)
93 888 31 33 - 629 88 22 37
cafesaloe@gmail.com
www.cafesaloe.com
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Quan la ceba estigui tova i transparent tirem els pebrots a la paella. Hi afegim les
patates 5 minuts després i sofregim durant 2 minuts, remenant de tant en tant.
Empolvorem la cullera de pebre vermell
dolç. Després hi aboquem el got de vi
blanc i el brou de peix. Remenem i deixem cuinar a foc mitjà durant 30 minuts o
fins que s’hagin cuit les patates. Si volem
espessir la salsa hi afegim una cullerada
de farina o bé aixafem una patata per engreixar la salsa.
Transcorreguts els 30 minuts, hi afegim el
bacallà i deixem cuinar el guisat durant 5
minuts més a foc mitjà. Apaguem el foc i
deixem reposar.
Empolvorem el guisat amb julivert picat
abans de servir.

RAM
RAM

RAM

RAM

RAM
RAMVIC.

CONCURSOS RAMADERS
LA CASA DE PAGÈS
ESPAI TERRA I CUINA, AMB ZONA DE DEGUSTACIONS

12–13–14 D’ABRIL 2019

EXPOSICIÓ DE BESTIAR VACUM, PORCÍ I OVÍ
EXHIBICIONS EQÜESTRES

MERCAT DEL RAM. VIC.

