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Arriba la festa més
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de Vic, la Festa Major!
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Arriba Sant Joan i amb ell la tradicional revetlla on no poden faltar ni els petards ni els
focs artificials, ni la música, ni, evidentment,
la Flama del Canigó o les coques de Sant Joan. Com cada any, arreu de la comarca s’han
programat tota mena de propostes lúdiques
que, si el temps acompanya, animaran molta
gent a sortir i a gaudir-les per donar la benvinguda, com cal, a l’estiu.
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Enrere van quedant les escapades a Platja d’Aro
o a punts diversos de la costa catalana per viure la que significa la nit més curta de l’any. I és
que la ciutadania d’Osona està experimentat
en els darrers anys un sentiment de pertinença que provoca que casa nostra es converteixi
en l’escenari principal per viure determinades
dates assenyalades. I per aquesta raó, creixen
el nombre d’activitats, la participació popular
i els actes adreçats a totes les edats.
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El mateix ocorre a Vic en general i, encara
més, quan arriba la seva Festa Major. Fa uns
anys el seu estat de salut va fer patir, i de valent, a causa de la baixa participació; però en
les darreres edicions els ciutadans s’han cregut la seva Festa, activant també d’aquesta
manera un sentiment per allò què és i es fa
des de casa, que ha provocat que la Festa es
presenti any rere any amb idees noves i energies renovades, mantenint ben viva la flama
d’una ciutat que ha demostrat ser rica socialment i culturalment. Bona Festa Major de Vic!
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Vic celebra una nova Diada
de Sant Miquel dels Sants
ajuntament de vic

El ball de l’Àliga i la ballada de sardanes són dues de les activitats tradicionals
destacades de la jornada

Després de l’Ofici, Sant Miquel també és espectador de les activitats que acull la plaça de la Catedral

Per Rubén Vázquez

A

mb l’arribada de la Festa Major,
la ciutat de Vic es prepara per a la
festivitat del dia de Sant Miquel
dels Sants. Serà divendres 5 de
juliol i l’activitat donarà el tret de sortida a
les 9 del matí amb la Despertada Musical, de
la mà de la Banda de l’Escola de Música de
Vic, al nucli urbà.
Serà a un quart de 10 del matí quan la
Banda es trobarà, a la plaça del Carbó, amb
els grallers i timbalers de la ciutat, alumnes
de gralla de l’EMVIC i els grallers del carrer
de la Riera i dels Sagals d’Osona, per iniciar
tots plegats una cercavila fins a la plaça
Major que enllaçarà amb els balls del Bou,
la Mulassa i els Cavalls Cotoners de Vic, a
dos quarts de 10 del matí i des de sota de la
balconada de l’Ajuntament.
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El balcó del consistori vigatà serà precisament
l’escenari, a les 10 del matí, de la lectura
del vers de l’Espígol, enguany a càrrec de
l’escriptor i periodista vigatà Jordi Lara i
Surinyach.

Acte central
L’acte central de la festivitat de Sant Miquel
dels Sants tindrà lloc minuts abans de les 11
del matí, quan tota la comitiva baixarà pel
carrer Sant Miquel, fent parada a la que
va ser la casa familiar del patró de Vic, per
retre culte a la seva figura i traslladar-ne les
relíquies en processó fins a la catedral de
Sant Pere. Un cop arribada la comitiva a la
Catedral, a les 11 del matí, es donarà inici
a la missa solemne presidida pel bisbe de
la diòcesi, Romà Casanova, on es cantaran
els goigs de lloança al sant i que acabarà

amb l’esperat ball de l’Àliga, dins la mateixa
Catedral.
En sortir de l’ofici, pels volts de dos quarts
d’1 del migdia i sent la plaça de la Catedral
l’escenari principal, prendran el testimoni de
la festivitat les danses més representatives de
l’imaginari de les vigatanes i dels vigatans,
com ara el ball de l’Àliga, la dansa vigatana
de l’Espígol, les cançons dels grallers i els
timbalers o el ball dels gegants de Vic.
Posteriorment, cap a dos quarts de 2 del
migdia, es farà a la plaça Major el ball dels
caps de llúpia, dels gegants pubills i la
tradicional ballada de sardanes.

Ordre del seguici
Grallers i timbalers de la ciutat de Vic, alumnes
de gralla de l’Escola de Música de Vic, Bou,
Mulassa, grallers dels Sagals d’Osona, Cavalls
Cotoners, músics dels Cavalls, gegants petits,
grallers del carrer de la Riera, gegants pubills,

ajuntament de vic
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Dansaires de Sant Miquel

llúpies, gegants de la ciutat, cobla principal
de Berga, Àliga, campanile, basílica, penó i
borles, relíquia, Sagals d’Osona, Sant Miquel
dels Sants, Banda de l’Escola de Música de
Vic, bandera de la ciutat i heralds, macers,
consistori infantil, corporació municipal i
guàrdies de gala. ●

El reportatge

Breu biografia de
Miquel dels Sants
Fill del notari vigatà Enric Argemir,
dues vegades conseller de la ciutat,
i de Montserrat Margarida Mitjà,
de profunda religiositat. El 1602
va ingressar al convent de trinitaris
calçats de Barcelona i el 1608 al
convent dels trinitaris descalços
d’Oteiza, a Pamplona. Va estudiar a
Alcalá de Henares, Baeza i Salamanca,
sent president i ministre del convent
de Valladolid entre els anys 1622 i
1623, on va morir amb fama de sant
i de místic. A Miquel dels Sants se li
atribueixen dinou octaves i un tractat,
tot en castellà. Va ser beatificat el
1799, i canonitzat el 1862.
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Aquest mes no et pots perdre...
Del 20 al 24 de juny
Enramades a Sallent
Sallent
En vigílies de Corpus, Sallent es transforma.
Els carrers s’engalanen amb tot tipus de materials per a presidir els actes de la festa. Si
dimecres de Corpus al vespre passeges per
Sallent, tindràs l’oportunitat de viure de ple
l’essència de les Enramades. Els veïns del poble
engalanen els carrers amb les creacions que
han preparat durant mesos. És una tradició
amb 600 anys d’història que antigament es
feia per rebre la processó de Corpus. Ara, es
tracta més d’una una festa laica que recorda
una celebració centenària. I si dimecres no
t’hi pots apropar, no et preocupis, els carrers
estaran engalanats durant cinc dies!

22 de juny - espectacle
Embotits
21.30 h - Fàbrica Vella, Sallent
Diu la llegenda que en un temps remot, potser fa més de tres-cents anys, unes tropes invasores es volien apoderar del nostre territori.
A Sallent, gent amb molt d’enginy i coratge
van preparar ninots fets de roba de sac i els
van omplir de palla (per això es diuen Embotits), i col·locats al capdamunt de les muralles
i sobre els portals de la vila.

24 de juny - concert
Juan Luis Guerra,
Grandes Éxitos Tour
21.30 h - Palau Sant Jordi de Barcelona
Juan Luis Guerra Seijas és un cantant, compositor, arranjador, músic i productor dominicà
que ha venut més de 70 milions de discos, i
ha guanyat nombrosos premis, incloent divuit
Grammy Llatins, dos Grammy nord-americans
i dos Premis Latin Billboard. El 2007 va ser el
màxim guardonat amb sis Grammy Llatins.

24 de juny - Festa Major
Festa Major de Sant Joan de Vilatorrada
La Festa Major de Sant Joan està organitzada per l’Ajuntament amb la col·laboració de
diferents entitats i col·lectius. Les activitats
són moltes i variades i per a tots els públics:
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Del 19 al 23 de juny

La Patum
La Patum és una festa tradicional i popular
nascuda molt probablement durant l’últim
terç del segle XIV, entorn de la celebració
del Corpus Christi, encara que la primera
notícia que es coneix del Corpus berguedà
data de 1454. L’origen de la Patum s’ha de
buscar en els antics entremesos que desfilaven a les processons de Corpus Christi i que
tenien com a finalitat educar, moralitzar i
alliçonar el poble per tal que aprofundís en
el coneixement de les Sagrades Escriptures. Però, amb el pas del temps, aquests entremesos van anar prenent entitat pròpia i es van anar popularitzant, més per la seva vessant lúdica que pel seu caràcter alliçonador. A poc a poc, van perdre el sentit original, i
d’aquestes representacions es van quedar únicament les parts més festives. La gatzara
del seguici processional va anar pujant de to, sobretot abans i després de la processó, la
qual cosa va acabar donant lloc a unes mostres festives que van acabar conformant la
Bulla o Bullícia del Santíssim Sagrament, antic nom de la festa que a principis del segle
XIX va ser substituït pel de La Patum.

ball de revetlla i de festa major, el cercatasques i concert jove, les sardanes i havaneres,
les exposicions, activitats esportives, concerts
de corals,...

25 de juny - concert
Eddie Vedder
21.30 h - Palau Sant Jordi de Barcelona
Europe 2019 Live. Eddie Vedder és un músic
nord-americà, més conegut per ser el cantant, líder i un dels tres guitarristes del grup
nord-americà de grunge Pearl Jam.
Reconegut per la seva poderosa i distintiva
veu, ha estat qualificat com el número set en
la llista de “millors cantants principals de tots
els temps”.

28 de juny - Teatre amateur
Crim a la Costa Brava
18.30 h - Teatre La Gorga, Palamós
Un polític ric, no gaire estimat al poble, és assassinat a la seva casa de la costa. Tots els que
el van conèixer tenen motius per haver-lo matat i tots són sospitosos raonables, des de la
seva dona i amics fins als seus criats. Podrà el

nou cap de policia descobrir la conspiració col·
lectiva que hi ha darrere d’aquest assassinat?

29 de juny - concert
Concert_BMB_SOBV
MUSIK-FESTIVAL 2019
20 h - Auditori de Barcelona
Concert Gala - Stadttheater Olten. Programa:
Thomas Trachsel: Simfonia núm. 2. Eduard
Toldrà: Empúries. Manuel De Falla: Quatre
peces espanyoles. Nikolai Rimsky-Korsakov:
Capriccio espagnol, op. 34. Intèrprets i artistes convidats. Banda Municipal de Barcelona.

30 de juny - esport
Vine a córrer a l’estadi
Horari de 10 a 13 h - Estadi Olímpic de
Montjuïc.

2 de juliol - Concert
Antonio Orozco
21 h - Gran Teatre de la Passió, Cervera
Després de l’èxit de l’extensa gira ÚNICO, que
arrencà el 2013 i acabà el 2016, Antonio Orozco presenta ÚNICO 2a Temporada.
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Del 2 al 14 de julio de 2019
World Roller Games 2019
Palau Sant Jordi, Barcelona

22.15 h - Jardins del monestir de Sant
Benet de Bages
Triple concert i 5a Simfonia. Orquestra Simfònica Camera Musicae

Del 4 al 6 de juliol
Vida Festival
Masia d’en Cabanyes, Vilanova i la
Geltrú

Artístic del 2 al 9 de juliol
Roller Freestyle, Scooter & Skateborard del
5 al 7 de juliol
Inline Freestyle, de l’11 al 14 de juliol, al Sant
Jordi Club
Artístic de l’11 al 14 de juliol

Dijous 4 de juliol
XXV Festival Internacional de Música
Clàssica ‘Memorial Eduard Casajoana’
Beethoven: Tradició
i Modernitat

El Vida segueix sumant artistes al cartell de
la seva sisena edició amb la incorporació de
Beirut. La formació originaria de Santa Fe i
liderada per Zach Condon s’uneix als ja confirmats Hot Chip, Superchunk, The Charlatans, Didirri i Stella Donnelly. El Vida 2019 se
celebrarà del 4 al 6 de juliol a la Masia d’en
Cabanyes (Vilanova i la Geltrú).

Dissabte 6 de juliol
53a edició Cantada
d’havaneres
22.25 h - Plaça de Port Bo. Calella de
Palafrugell
Grups: Arjau (Palafrugell), Neus Mar (Palafrugell), Port Bo (Palafrugell).

Agenda

Diumenge 7 de juliol
FESTIVAL ITACA
21.30 h- Plaça del Port Bo de Calella
de Palafrugell
Concert de Diego Cigala. Gira 15 anys “Lágrimas Negras”

6 DE JULIOL – ESPORTS
5A TRAIL FONTS DEL MONTSENY
2019
Viladrau

La convocatòria tindrà lloc el dissabte 6 de juliol
i presenta les quatre distàncies ja consolidades:
el Trail (29 km), la Mitja (19 km), la Pim Pam
(9 km) i, per als més joves, el Trailet (2,7 km).
Per celebrar aquesta cinquena edició, s’han

PROPOSTES PER SANT JOAN
LES BAIXADES DE FALLES ALS PIRINEUS
El costum de córrer o baixar falles, una espècie de cursa pel bosc
que els fallaires fan amb grans troncs encesos, és anterior a la
pràctica de les fogueres i és comú en diferents poblacions dels
Pirineus, sobretot a l’Alta Ribagorça, Pallars Jussà i Pallars Sobirà.
Com les falles d’Alins o les d’Isil.
SALOU
Nit a la platja a Salou. A les platges i al Passeig. Hi trobaràs fogueres i festa arreu. Consulta el web de l’Ajuntament.
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preparat les següents novetats: 1. Pau Capell,
campió del món d’ultratrail 2018, és el convidat d’honor d’aquesta edició del TFM i correrà
el Trail. A més, Capell participarà en el Campus
Trailrun TFM per a nens i nenes de 9 a 14 anys
organitzat conjuntament. Aquest campus tindrà lloc a Viladrau entre l’1 i el 6 de juliol i inclou jornades d’entrenament de trailrunning,
activitats lúdiques i esportives, xerrades, l’estança i la manutenció. El campus finalitza el 6
de juliol amb la participació de tots els inscrits
al Trailet (2,7 km) o la Pim Pam (9 km).
2. També, com a activitat paral·lela, el 5 de juliol,
Pau Capell i Enric Violan oferiran una xerrada de
podologia esportiva per curses de muntanya.
3. Una altra novetat és que l’organització s’ha
estirat més amb els premis!
N’hi haurà per als primers tres classificats de
totes les categories, i tots els nens que corrin
El Trailet rebran una medalla i un diploma personalitzat. Més informació: www.trailfontsdelmontseny.com

Diumenge 7 de juliol
Fira del Ferro als Pirineus
Alins
La fira d’artesans forjadors i productors locals
de l’àmbit del Pallars Sobirà comptarà amb exposicions de forja i tota mena d’activitats relacionades amb l’àmbit de l’explotació i ús artesanal del ferro. Aquesta edició s’organitzarà
en el marc de la nova xarxa de pobles del ferro gràcies al nou projecte POCTEFA “PyrFer”.

Diumenge 7 de juliol
Fira dels Fumats
Colldejou
La Fira dels Fumats, la Fira dels Carboners a
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Colldejou torna coincidint amb l’arribada de
l’estiu. Aquesta fira fa homenatge a l’antiga
forma de vida de la gent de Colldejou, basada
en l’explotació de la terra i el bosc. Es construirà
també un carboner amb les tècniques ancestrals i es servirà un menjar típic dels carboners.
Vine i viu aquesta experiència única en persona.

Diumenge 7 de juliol
Festes de la Baronia
de Pinós
Bagà
El municipi realitza una mirada enrere i ens
presenta una interessant recreació històrica
plena d’activitats i situacions espectaculars. Hi
trobareu per exemple: un espectacle combinat de teatre, cant, dansa i música, en el qual
s’hi representa la llegenda popular del rescat.
Tampoc hi faltarà la mostra d’oficis amb una
gran representació d’ells, els espectacles, les
representacions de carrers, el sopar medieval,
la fira de productes naturals i de proximitat,
les activitats per a nens, etc.

Dimecres 10 de juliol
Benedicció de vehicles a la
Plaça Sant Jordi de Manresa
Diada de Sant Cristòfol
Organitza: Montepio de conductors

Dijous 11 de juliol
XXV Festival Internacional de Música
Clàssica ‘Memorial Eduard Casajoana’
Gala de Tenors
22.15 h - Jardins del monestir de Sant
Benet de Bages
Carlos Cosías, tenor. Marc Sala, tenor. Albert
Deprius, tenor. Ricardo Estrada, piano

Dijous 11 de juliol
La primera vez
(work in progress)
21 h - Centre Cultural Can Gruart.
Vilablareix
Emmarcat en la programació d’arts escèniques
Les nits de Can Gruart, teatre ‘La primera vez
(work in progress)’ a càrrec de la companyia
Clinicloniclown.
Quan ha estat l’última vegada que has fet
una cosa per primera vegada? Sempre n’hi ha
una… de què? Aquesta és la qüestió! Tots tenim records que ens despentinen l’ànima. La
Miss Swellen ens obrirà la porta del seu saber
i de la seva experiència per donar respostes.

DEL 15 AL 21 DE JULIOL – CULTURA
FESTIVAL NITS DE CINEMA
ORIENTAL DE VIC
El Fest ival
Nits dedicarà la retrospectiva de
la seva 16a
edició (1521 de juliol) al cinema d’acció
tailandès.
Aquest cicle s’iniciarà
amb Chocolate (Prachya
Pinkaew,
2008), un clàssic contemporani del cinema
d’acció, que es podrà veure a la sessió inaugural de la Bassa (dimarts 16 de juliol, 22h.)
dedicada a Tailàndia.
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En línia amb aquest homenatge a la cinematografia d’arts marcials tailandesa, la imatge
d’aquesta edició és un Chang (elefant en tailandès), executant un moviment de Muay Thai.
Més informació: www.cinemaoriental.com

Diumenge 14 de juliol

Festa del segar
i el batre
Avià
Fes un viatge en el temps i descobreix els
treballs típics del camp a la Festa del Segar
i el batre d’Avià. El segon diumenge de juliol, les mules i els carros tornen a sortir als
camps d’Avià substituint per un dia les eines
i els tractors actuals. En aquest poble del
Berguedà es ret un particular homenatge
als camperols i a les feines del camp, encara
molt arrelades al territori, amb la Festa del
Segar i el Trillo. Si vas, gaudiràs també d’un
bon esmorzar de pagès, una fira artesana i
del popular pastís del segador.

Dijous 18 de juliol
XXV Festival Internacional de Música Clàssica ‘Memorial Eduard Casajoana’

Amb veu de dona

22.15 h - Jardins del monestir de
Sant Benet de Bages
Dones compositores, dones amb personalitat. Mireia Pintó, mezzosoprano. Clara Segura, actriu.Vladislav Bronevetzky, piano

19, 20 i 21 de juliol

Festes del barri de la
Font dels Capellans de
Manresa

Pregó institucional, ball, havaneres, jocs in-

fantils... Tres dies en que el barri serà protagonista amb totes les activitats pensades
per a petits i grans.

Divendres 19 de juliol

Club de lectura
feminista “Permagel”
18 h - Llibreria 22, Girona

En el marc del Club de Lectura Feminista,
trobada per comentar el llibre ‘Permagel’
d’Eva Baltasar. En aquesta ocasió també
comptarem amb la participació de l’autora.
Permagel és aquella part de la terra que
no es desglaça mai i és la membrana que
revesteix l’heroïna d’aquest llibre. Una manera de preservar la part tovíssima que hi
ha dins d’una persona en formació. El món
exterior amenaça, cal atrevir-se a sortir de
la cel·la familiar.
Després, reunir forces: no fer res més que
follar i llegir. Trobar un lloc on la mentida
no sigui necessària, on el glaç s’esquerdi. I
començar.

Dissabte 20 de juliol

Festa Pirata
Cubelles

Rememoren fets històrics poc coneguts de
la història de Cubelles, com va ser l’atac
dels pirates musulmans el 3 d’agost de
1585 que va tenir com a conseqüència la
mort de dos cubellencs, pare i fill, a la casa
de la Torre del Prat de Cubelles (actualment
la casa del fortí).

Diumenge 21 de juliol

Els Elois de Berga
Berga

Les celebracions dels Elois són molt semblants a les que es fan per Sant Antoni:

La segona unitat
de tinta i tòner

50%
fins al

Agenda

cavalcades amb la benedicció de cavalls,
muls i ases, curses d’animals i altres actes
populars. Destaquen la multitud de cavalcadures disposades a rebre una benedicció
popular que consisteix en el llançament de
galledes d’aigua des de balcons i finestres
dels carrers per on passen.

Dijous 25 de juliol
XXV Festival Internacional de
Música Clàssica ‘Memorial
Eduard Casajoana’

Songs of Hope

22.15 h - Jardins del monestir
de Sant Benet de Bages
Un espectacle pels cinc sentits: del musical
a la cançó a cappella amb una posada en
escena espectacular.
Veus: Cor infantil Amics de la Unió. Roc
Sala, piano. Josep Vila i Jover, director.

Dijous 25 de juliol

EL ANILLO SIN PALABRAS
21 h - Liceu de Barcelona

Una “òpera sense paraules” que sorprendrà alguns i que fascinarà molts més.
El reconegut director d’orquestra Lorin
Maazel va ser també un eficaç compositor,
autor de l’òpera 1984 basada en la novel·la
homònima de George Orwell. El 1987 va
sintetitzar L’anell del Nibelung al llarg de
90 minuts de música orquestral, basada en
alguns dels més cèlebres passatges leitmotívicos de la tetralogia wagneriana, però
també en els seus episodis orquestrals,
arreglats i acoblats al servei de la Filharmònica de Berlín. Una “òpera sense paraules” que sorprendrà a molts i que fascinarà
molts més, gràcies a l’embruix de la sempiterna música wagneriana.

Passa’t a la
impressió
low-cost!

de dte.
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www. c a tim.ca t
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colla del merma

/ el vigatà

Preparats
per cridar de
tots colors?

Per Marina Solà Boeck

Q

uan es parla de la Festa Major de
Vic, els barris de la capital osonenca es revolucionen. Des de ja
fa uns anys, la ciutat de Vic es
divideix en tres colors: vermell, verd i negre.
Cada un dels colors té el seu cap de llúpia: el
color vermell per al Nen, el color verd per al
Merma i el color negre per a la Vella.
El dissabte 29 de juny serà el dia dels colors
a la ciutat. A les 6 de la tarda cada colla
començarà la seva rua acompanyats de xaranga, cridòria i els caps de llúpia (a més de
portar les “armes” pròpies de cada colla).
Cada una d’elles prepara diferents formes
d’atacar les altres colles en diferents indrets
de la ciutat creant, d’aquesta manera, un
mar de colors pels carrers de Vic que s’acaben trobant a la plaça de la Catedral. Allà
es canta l’himne de la crida i es fan els balls
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dels caps de llúpia. Una vegada tots els participants estant pintats dels colors que no
els pertoquen, és hora de recuperar forces
amb el sopar popular de cara a assistir als
concerts posteriors.
Però les colles de Vic no acaben aquí la seva
aportació a la Festa Major. Cada color prepara una acció perquè hi pugui participar
tothom qui vulgui. El dilluns 1 de juliol a les
7 de la tarda al Parc Balmes es farà l’Acció
Negra. Els de la colla de la Vella han organitzat un ‘laser tag’, un joc esportiu entre dos
equips amb llum infraroja. També hi haurà
barra, sopar i concerts amb Kalabranda,
Progèria i Pd’s negres.
L’endemà serà el torn dels del Nen amb
“S’ha d’estar molt roig”. També serà a les 7
de la tarda, al Bosquet de l’Atlàntida, amb

Juny 2019 · FREQüència ·

una actuació de Jaume Barri, i hi haurà entrepans, begudes i el còctel Molaroig. I el
torn dels verds serà el dimecres 3 de juliol a partir de les 6 de la tarda al Parc dels

Germans Maristes. L’acció, titulada “Enverda’t”, consistirà en un torneig de voleibol
que convertirà la Plana de Vic en la Plana
Beach. A més, també ballarà la geganta dels

El tema del mes

verds i tothom qui vulgui s’hi podrà fer una
fotografia. Hi haurà animació infantil amb
el grup Atrapasomnis. Siguis o no siguis de
Vic, la crida s’ha de viure! ●
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La Festa Major de Vic aposta
per tots els barris de la ciutat

Doctor Prats farà parada a la Festa Major de Vic amb Avui lluny és més a prop

La vigatana Núria Graham actuarà al Pati de l’Ós del Seminari

Per Isabel Campos

P

er aquells a qui els agrada ballar la
música de diferents estils i per als qui
gaudeixen amb els espectacles, la Festa
major de Vic ofereix la possibilitat d’un
amplíssim programa pensat per satisfer tota
mena de gustos.
Des del 27 de juny fins al 7 de juliol es pot gaudir a la ciutat dels concerts de Juliane Heinemann al Patí de l’Ós del Seminari (28 de juny
a les 21:30). Ens oferirà un tast del procés de
creació de l’obra L’últim camí de Walter Benjamin, guanyadora del Premi Puig Porret 2019
que s’estrenarà al pròxim Mercat de Música
Viva. En el mateix escenari tindrem la vigatana
Núria Graham, una de les veus del moment.
Un concert que ningú no es voldrà perdre (30
de juny a les 21:30).
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Els Pescadors de l’Escala aproparan aires mariners a la plaça Gaudí

La clàssica fa una aposta jove amb propostes com el Trio Fortuny & Friends, el Grup
Resident Clàssica Jove 2019 (27 de juny, Sala
2 Atlàntida, a les 19h), o el pianista Enrique
Bagaria (29 de juny, Sala 3 Atlàntida, a les
20:30). També gaudirem de la JONC Alevins
(3 de juliol, Sala 1 Atlàntida, a les 20:30h) i de la
Banda de l’Escola de Música de Vic.
A la plaça del Carbó torna el cicle Art de Pas,
amb un repàs dels millors clàssics jamaicans
amb la Mimmigreska (30 de juny a les 19h).
Un dels esdeveniments més concorreguts de la
Festa Major serà, com cada any, les havaneres,
aquest any amb el conegudíssim grup Els Pescadors de l’Escala (30 de juny, plaça Gaudí, a
les 22h). Ens portaran aires mariners amb flaire
de rom cremat.
A la plaça Major tindrem, el dissabte 3 de juliol,
els Doctor Prats amb el seu “Avui lluny és més
a prop. Tour”. El concert començarà a les 23h.
Els més joves són els autèntics protagonistes de
la festa. A les Barraques, aquest any hi veurem

els Nyandú —el power-pop més “bèstia” del
Lluçanès—, La Tropa o els Power Burkas,
entre d’altres. Concerts pensats per a aquells
que volen allargar la festa fins a la matinada.
I per si us ho estàveu preguntat... Sí! La Maravella oferirà el concert de Festa Major amb un
repertori de traca i mocador i amb gran varietat de temes, el divendres dia 5 de juliol (Sant
Miquel dels Sants), a la plaça Major de Vic.
Per als amants dels balls més tradicionals tenim
el Sarau a la fresca, amb Aires del Montseny
(5 de juliol a les 22:30h), que ens convidaran
a ballar a la plaça dels Màrtirs tota mena de
danses tradicionals catalanes. I la rambla del
Passeig acollirà la ballada de swing (5 de juliol,
rambla del Passeig, a les 21 h).
El ball de Tornaboda tindrà lloc al Barri del Remei, al carrer del Bisbe Strauch, a partir de les
23h. Serà amb l’Excel Orquestra, que ens incitarà a la ballaruga amb el darrer ball de Festa
Major, abans del castell de focs que posarà el
punt final a les activitats. ●
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«Volem convertir el seguici de Sant Miquel
en Festa Patrimonial d’Interès Nacional»

A

nna Erra va ser escollida novament alcaldessa de Vic el passat
26 de maig, en aquesta ocasió
per majoria absoluta, sent aquesta una victòria que no es produïa a la capital
d’Osona des de feia 24 anys.

- foto: martí brussosa

Vostè és del món del bàsquet i, durant la
campanya, deia que tenia ganes de jugar
una segona part.
La veritat és que tenia clar que quatre anys
eren pocs per portar a terme tot el programa de mandat. Estic contenta perquè la gent
s’ha mostrat satisfeta del programa de ciutat
que hem fet, de cap a on volem anar i perquè
em deixen acabar el partit. Ara, però, hem de
guanyar, i fent bàsquet!

entrevista: rubén vázquez

Primer de tot, felicitats! Com entoma vostè i el seu equip aquesta victòria?
Estem molt contents, costa molt aconseguir
majories absolutes i haver-ho aconseguit a
Vic és un motiu per estar molt agraïda per la
confiança que m’ha fet la ciutadania.

I després de jugar la segona part, què
farà?
De moment, com a jugadora de bàsquet que
he estat durant molt de temps, primer haig de

jugar el partit i acabar-lo, després ja em plantejaré si venen altres campionats.
Després de la victòria per majoria absoluta, ens trobem ara a les portes d’11 dies
intensos de Festa Major. Què destaca
d’aquesta cita, cada vegada més participativa?
La Crida a les festes i la gran quantitat i varietat
d’actes de tota classe i per a totes les edats i
públics que es fan.
Quin és el record més emblemàtic que
guarda de la Festa Major?
La sortida dels Gegants.
Quines són les activitats, siguin novetats o de les més tradicionals, que espera “amb candeletes” de la programació
d’enguany?
El seguici de Sant Miquel, la baixada dels Sants
pel carrer Sant Miquel amb tot el consistori, un
dia en què es respira espígol i els anys d’història d’aquesta tradició que animo a veure a
totes aquelles persones que encara no l’han
viscut. Una tradició que vetllarem perquè sigui
reconeguda com a Festa Patrimonial d’Interès
Nacional. Per altra banda, estic contenta de
seguir treballant conjuntament perquè la Festa

Major de la ciutat es vagi estenent i que travessi el riu, amb una programació infantil itinerant, el ball de Tornaboda al carrer de Bisbe
Strauch i les atraccions que recuperen la ubicació de molts anys enrere al Prat.
Un desig de Festa Major?
La Festa Major és la gran festa dels vigatans
i vigatanes i els animo a viure-la amb orgull,
respecte i, com sempre, amb bona convivència i cohesió. Hem de seguir donant exemple
de la ciutat de la qual em sento orgullosa,
la ciutat que em va veure néixer, que ha vist
créixer els meus fills i que m’estimo. Sempre
estem a l’alcada dels moments que vivim i en
uns dies tan especials també ho hem d’estar.
Tornant a temes de ciutat, un cop passada la Festa Major, tenen previst continuar
treballant amb alguns projectes que, per
a vostès, són prioritaris?
Si, un dels grans compromisos és la biblioteca, la rehabilitació de les adoberies, el nou
campus de salut que es farà als terrenys del
Prat d’en Galliners, l’aposta per comptar
amb un centre de tecnificació esportiva, la
projecció d’una nova residència i l’acompanyament, dins del projecte de solitud, de la
gent gran de la ciutat. ●
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Josep
Maria
Tost
Director de
l’Agència Catalana
de Residus

“En el futur cada
ciutadà pagarà
per la brossa que
genera”
Per Eli Pagán/José E. Vázquez
Foto: GENCAT

E

stem gestionant bé els nostres residus? Són tractats d’una manera
prou correcta?
Hem de distingir dos tipus de residus:
d’una banda, els industrials, sobre els quals Catalunya està fent, tradicionalment, una gran recuperació per al reciclatge. Un 80 % dels residus
industrials els portem a valorar. D’una altra banda, pel que fa a escala municipal, ens trobem
dins la mitjana europea: al voltant del 40 % de
recollida selectiva. Aquí és on hem d’incidir per
treballar cap a sistemes més eficients i, sobretot,
conscienciar la població que el millor sistema és
separar els residus a les llars.

Quan parla de sistemes eficients de recollida... el model actual és prou eficient, o bé
hi ha altres models alternatius?
Com he dit, la clau és separar bé a casa. El porta
a porta també és molt profitós. Es tracta d’un
cubell davant de la façana de casa amb el qual
obtenim materials de qualitat separats amb
envasos de cartró, paper, vidre o matèria. Catalunya és un país divers amb gairebé 1.000
 14

municipis, des de Barcelona, amb un milió i mig
d’habitants, fins al més petit, que en té 26. En
aquesta línia, recomanem fer un estudi de cada
territori perquè s’autoanalitzi. Aleshores ens permetrà determinar què li convé a Vic, a Taradell o
a Barcelona, per exemple. Cap on hem d’anar?
Potser cap a sistemes de contenidors tancats
amb identificació. I a curt termini, que cada ciutadà pagui per la brossa que genera. En resum,
que un bon reciclador pagui menys i que un mal
reciclador pagui més.
Tenim un seguit d’objectius a escala europea,
compresos perquè cada cop reciclem més i
millor i, en aquest sentit, des del Govern tenim
previst fer l’any que ve una nova llei de residus
que obligui les comunitats a posar en pràctica
sistemes més eficients de recollida.
La participació i la conscienciació del ciutadà deu ser molt important… Hi ha ciutadans molt conscienciats i potser n’hi ha
d’altres que contaminen més. Com es pot
fer perquè cadascú pagui pel que produeix?
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Quan analitzem societats més avançades com
Suïssa, Alemanya o Holanda, funciona el que
coneixem com a “taxa justa”. Nosaltres fa 20
anys que, com a govern, estem conscienciant
la ciutadania i ara el pas que hem de fer és el
de “tocar a la butxaca” per analitzar el no reciclador. Aquests països que comentava el que
fan és que un no reciclador pagui molts diners.
Aquí a Catalunya és cert, per això, que hi ha
municipis en els quals un ciutadà pot arribar
a pagar 270 euros a l’any per taxa de brossa,
però si recliquen només en paguen 80. I funciona.
Com ens ho farem a Catalunya amb el tema
dels abocadors?
Bé, en matèria de residus val a dir que Catalunya
és una illa respecte de l’Estat espanyol. Nosaltres
estem ben alienats. I en aquesta línia, crec que
arribarem al 50 % d’abocadors el 2020 sense
gaires problemes. A Catalunya, durant aquests
vint anys hem fet un canvi radical eliminant els
2.000 abocadors il·legals que teníem als anys
vuitanta, amb un esforç per part de consells
comarcals i ajuntaments. De fet, aquests 2.000
abocadors il·legals els hem convertit en 25 de
controlats de manera eficient.
Però hem d’intentar fer altres coses com reciclar
més en origen, per una banda. I, per l’altra, hem
de crear indústria que transformi aquests materials que reciclem i, evidentment, minimitzar l’esforç de reciclatge. Hem d’aconseguir una llista
de mecanismes de cooperació pública o privada
de canvis legals perquè tot allò que pugui ser
reciclable ho acabi sent. I si això vol dir canviar
les maneres de fabricar segons quins elements,
haurem de fer-ho. D’aquí la benentesa amb universitats i centres tecnològics amb la inversió de

les empreses per canviar models productius. Realment, no podem llençar res que tingui valor.
Hi ha tecnologies que permetin minimitzar
allò que ha d’anar a un abocador i al final
no hi acaba anant?
La clau és reciclar productes que siguin 100 %
desmuntables. Per exemple, la indústria plàstica a Europa, que aplega 50.000 fabricants de
pàstics, s’ha de repensar. La indústria plàstica va
néixer als anys cinquanta a Europa, però el problema amb el qual ens trobem ara amb aquest
material es que està ple de barreges, d’additius i
d’altres combinacions que el fan irreciclable. Per
això, amb aquestes aliances el que hem de fer és
pensar com fabricar una ampolla de plàstic, per
exemple, que al final de la seva vida útil es pugui recuperar amb facilitat, sense gaires costos
econòmics i sense gaires costos mediambientals
i de salut. En resum, fer un canvi de model de la
societat que coneixem avui en dia.
És raonable aquest rebuig que hi ha respecte a la valoració energètica?
Entenem per recurs òptim tot allò que és recuperable. L’abocador, per dir-ho d’alguna manera, és el final del camí. Per tant, si alguna cosa no
té recurs l’hem de cremar. Políticament, aquest
sempre ha estat un tema tabú perquè ningú vol
una instal·lació d’aquestes al costat de casa seva
i és un tema molt sensible a Catalunya.
Aquí, respecte a d’altres zones d’Europa, fa
menys fred. Tot i això, tenim quatre instal·lacions energètiques de residus municipals. I què
cremem? Una part va dedicada al sector del ciment, amb la qual es fa una bona feina, ja que
estalviem el petroli que és altament contaminant. I en general, des del Govern creiem que

Entrevista

ara per ara no calen més instal·lacions d’aquetes
característiques, diríem que ens trobem dins valors estàndards. No obstant això, el 2035, Europa diu que haurem de valorar, com a mínim,
el 65 % dels residus, i portar a l’abocador un
màxim del 10 %, i valorar energèticament un
25 %. En aquest moment, a Catalunya aquesta
valoració està al voltant del 20 % dels residus.
El que és clar és que s’hauran de buscar aliances
amb el món industrial.
La nova llei que estan preparant dins
l’Agència Catalana de Residus preveu també la possibilitat de desenvolupar economies circulars?
Per una banda, tenim la percepció ciutadana
que hem d’optimitzar la gestió dels residus i,
per l’altra, sabent que la tecnologia ha avançat molt, hem de mirar, per exemple, de treure energia fent compost de biogàs. Reitero les
aliances amb empreses, per exemple, de gestió de l’aigua, on les depuradores ens serveixen per treure el biogàs. També és important
conèixer i analitzar quines tecnologies hi ha al
mercat i, des del Govern, ajudar a desenvolupar aquest tipus d’energies per treure el màxim
suc als residus. El tema de la reputació de les
empreses a causa de l’impacte dels seus residus era un tema que, per exemple, fins ara no
exisita. En els darrers cinc anys, però, la percepció de la societat respecte del medi ambient ha
canviat molt. Del canvi climàtic ja no en dubta
ningú. En aquest sentit, les empreses són conscients que si agafen una imatge reputacional
que els seus productes afecten negativament
el medi ambient, els anirà malament. La solució
és fabricar productes amb molt menys impacte, més reciclables. ●

C. Nou, 34 Vic - 659 29 70 49
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JxCAT “arrasa” a Vic; ERC, a Osona

martí brussosa

Anna Erra aconsegueix la majoria absoluta a la capital, mentre que els
republicans guanyen al consell comarcal

Per Àlex Ávila
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El passat dissabte 15 de juny va
ser el dia D per constituir les formacions que encapçalaran els
consistoris durant els pròxims 4
anys. Els alcaldes i alcaldesses,
regidors i regidores, van fer la
presa de possessió del càrrec que
van assolir com a conseqüència
de les eleccions municipals del
passat 26 de maig. Uns resultats

que van donar una victòria clamorosa de JxCAT a la ciutat de
Vic amb 7.786 vots i 11 regidors,
una majoria absoluta que torna
a donar-se a la capital d’Osona
24 anys després. “S’ha de dir que
costa molt aconseguir una majoria absoluta i haver-la aconseguit
a Vic em fa estar molt contenta”,
expressava Anna Erra en una en-

trevista a Canal Taronja Osona i
Moianès. La mateixa alcaldessa
donava les gràcies a la ciutadania
per la confiança dipositada en JxCAT, un fet que “demostra que la
població ha quedat contenta del
programa de ciutat que hem fet
i de cap a on volem portar Vic”.
“Qui coneix l’Anna Erra sap que
ho gestionarà des de la humili-
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/// El triomf
d’ERC Osona
ha estat
possible,
entre d’altres,
gràcies a les
victòries a
municipis
grans com
Manlleu
o Torelló ///
martí brussosa

tat però alhora també des de la
determinació”, afirmava Ignasi
Puig, president comarcal de JxCAT, que afegia que l’alcaldessa “té experiència de 12 anys al
Consistori i està en el millor moment de la seva trajectòria”. Tot
i l’evident alegria de Puig pel resultat de Vic, el president de JxCAT Osona destacava tenir un
sentiment “agredolç” pel que fa
al còmput global de la comarca.
“Cal fer una reflexió molt serena però molt determinant de per
què s’han donat certs resultats
a diferents municipis”, afirmava
Puig. Una autocrítica que arriba
després de la victòria d’Esquerra
Republicana (ERC) a Osona, on
van obtenir 27.242 vots respecte
dels 22.100 que va obtenir l’antiga Convergència. “És un resultat
històric i ho agraïm a la ciutadania
que ha confiat en nosaltres”, deia
Jordi Fàbrega, president comarcal del partit republicà. D’aquesta
manera, ERC s’ha convertit en la
primera força del Consell Comarcal amb 14 consellers, i presidirà
l’ens supramunicipal per primera
vegada des del 2003, quan van
pactar amb el PSC per assolir el
càrrec.
El triomf d’ERC Osona ha estat
possible, entre d’altres, gràcies
a les victòries a municipis grans
com Manlleu o Torelló, on Marçal
Ortuño encapçalarà el Consistori

Ha passat i passarà

després de 8 anys amb Santi Vivet
com a batlle, mentre que a la capital del Ter Àlex Garrido tornarà
a ser alcalde amb 2 regidors més
que la legislatura passada. Els republicans també han tret majoria
absoluta a Sant Vicenç de Torelló, Seva o Taradell, on ERC mai
no havia guanyat les eleccions.
“Em presentava perquè em veia
capacitada i tenia la confiança de
tot un equip”, destacava Mercè
Cabanas, primera alcaldessa de
Taradell. I afegia: “com diu una

amiga meva, ser dona és circumstancial el que és diferent és que
sóc feminista”. Seva és un altre
municipi que tindrà batllessa per
primer cop, Maria Anna Pineda,
que la legislatura passada ocupava la quarta posició de la llista
liderada per Xavier Rierola. “La
meva vocació és ajudar la gent,
i quan veus que tens la possibilitat d’arreglar els problemes dels
veïns, m’omple de satisfacció”,
afirmava Pineda en conèixer els
resultats. ●
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“El Pou de la Gallina” L’Escola Groc i l’EASD
premia l’orgull de ser Deià, Premis Set
manresans
d’Art de Taronja TV

Josep Sorinas, Pilar Goñi i Joan Peñarroya amb el premi Oleguer Bisbal

L’Espai Plana de l’Om va acollir el
passat 8 de maig el lliurament dels
vint-i-quatrens Premis Oleguer Bisbal, escollits com sempre per votació popular entre els lectors de
la revista “El Pou de la Gallina”.
Els guardons d’aquest any va ser
modelats per Aurora Pérez sobre
el personatge creat pel dibuixant
Manel Fontdevila. Es van atorgar
a la periodista Pilar Goñi, directora del grup Taelus, Canal Taronja
i Ràdio Manresa (Premi Oleguer

Bisbal 2019 a la “manresana més
manresana”); a Josep Sorinas, del
Frankfurt Cal Manel (Premi Oleguer Bisbal 2019 al manresà del
Pou), i a l’entrenador del Baxi Manresa, Joan Peñarroya (Premi Oleguer Bisbal 2019 al manresà d’actualitat).
Tots tres es van mostrar molt agraïts i honorats de rebre el premi
i van fer una semblança sobre
la importància i l’orgull de ser
manresans. ●

Carrer de Sant Fidel, 3 (08500) Vic
652 721 024
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L’Auditori AXA de l’avinguda Diagonal de Barcelona va acollir la
Jornada Talent i Empresa, Bones
Pràctiques, dins el programa d’Innovació Educativa, i organitzada
pel Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya. Hi van
participar unes 600 persones, 14
empreses i gairebé una trentena
d’escoles d’art.
Es van poder conèixer els projectes guanyadors que han seleccionat empreses com Clipper, Matter,
Ceràmiques Marcó i Tegust, Coca
Cola, Cementiris de Barcelona, o
Canal Taronja TV.
Aquest any i com a novetat Canal
Taronja Televisió ha convocat un
concurs de caretes i grafismes per
al programa Set d’Art que ha inclòs
dos premis. Els premis han estat
per a alumnes de l’Escola Groc i
de l’EASD Deia.
Els alumnes Xavi Burgos, Elena Calvo, Irene González de l’Escola Groc
i la Maria Caldas, Ariadna Maria
Garcia, Georgina Garcia, Adrià Giles i Josep Sancho del Deià han rebut 100 euros però sobretot la satisfacció de saber que el grafisme
que han creat lluirà al programa

Moment del lliurament del Premi de què
fa donació el Grup Taelus

“Set d’Art” dedicat a promoure
els estudis de règim especial que
s’emetrà en diferents televisions
locals d’arreu del país. Susanna
Teixidó, cap de Màrqueting del
Grup Taelus de comunicació, va
ser l’encarregada de fer públic el
veredicte.
La cap de Servei d’Ordenació dels
ensenyaments de règim especial,
Olga Adroher, va donar a conèixer el projecte Art Experience. El
secretari de Polítiques Educatives,
Carles Martínez Quiroga, va ser
l’encarregat de cloure l’acte a l’auditori AXA. Tots els presents van
poder gaudir d’una exposició molt
especial titulada “Tradició i Entorn
a l’Illa Diagonal”.●
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Ha passat i passarà

Col·legi Pive, més de 60 anys al servei de
l’ensenyament
El PIVE de Tona imparteix tots els
nivells d’ensenyament des d’educació infantil fins a batxillerat. A
grans trets, el projecte d’escola
se sustenta sobre tres grans pilars: el creixement personal dels
seus alumnes, la implementació
dels continguts que la societat
els reclamarà i l’excel·lència acadèmica.
Aquests objectius s’aconsegueixen perquè el PIVE manté una
ràtio molt baixa d’alumnes per
aula, cosa que permet una interacció professor-alumne-família
efectiva; i perquè el PIVE inspira en els seus alumnes els valors
del respecte, de la convivència,
de la responsabilitat i del treball.
El PIVE atorga un tractament es-

pecial a les llengües equiparant
en hores i en exigència les llengües catalana, castellana i an-

glesa a l’ESO i al batxillerat. A
educació infantil i a primària, es
fan vuit hores setmanals de llen-

gua anglesa. En ser, el PIVE, un
centre acreditat per a la preparació dels exàmens de Cambridge,
exercita els seus alumnes perquè
obtinguin les titulacions oficials
que acreditin el seu nivell d’anglès. A primària, també s’imparteix francès com a quarta llengua
i l’alumnat té, a més, la possibilitat de presentar-se als exàmens
oficials de l’Institut Français.
A partir del proper curs, el PIVE incrementa l’oferta del seu
batxillerat amb la instauració del
batxillerat artístic en l’especialitat
d’Arts Escèniques, que se suma
als batxillerats de Ciències i Tecnologia, d’Humanitats i de Ciències Socials i al batxillerat modular
que l’escola ja imparteix.●

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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Gerard Quintana
Cantant i escriptor

xavier gómez

Per Montse Costa
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V

a iniciar la carrera de
periodisme a l’Autònoma de Barcelona i la
d’interpretació a l’Institut del Teatre. És conegut per ser
el cantant de la banda gironina Sopa de Cabra des del 1986 i l’autor
de cançons com “Camins”, “El Far
del Sud” o “L’Empordà”. Amb gairebé 25 treballs discogràfics realitzats i més de 200 cançons, ara
presenta la seva primera novel·la:
Entre el cel i la terra.

I per què decideixes fer una novel·la ara?
Els 50 anys em semblaven una bona
frontera. Havia acumulat prou bagatge i experiència i a partir d’aquí
em va sonar el despertador intern
i vaig començar a escriure pensant
ja a publicar, a oferir un univers més
complert i compartir-lo amb el lector. D’alguna manera els darrers dos
anys he viscut més dins la realitat
del llibre que en la meva pròpia. És
un llibre fet amb ambició literària.

Com sorgeix Entre el cel i la
terra?
Forma part del pla de vida que
m’havia fet de ben jovenet. Els llibres sempre han estat molt importants per a mi. Vaig tenir la sort de
passar la meva infantesa i joventut
vivint damunt la llibreria Geli que
regentava el meu oncle Pere i que
fa poc ha complert 140 anys. Un
dels primers records que tinc són els
aiguats de Girona, l’aigua entrant a
la llibreria i la gent corrent amunt i
avall salvant llibres. Salvant no només pàgines, sinó també la vida de
Romeu i Julieta, de Peter Pan, del
Quixot... salvant vides que et permeten viatjar fora de tu. El meu pla
de vida era escriure, però la música
va passar pel davant. Vaig entrar a
la música com un intrús: no tenia
coneixements musicals ni experiència, però com que escrivia em
van demanar lletres per a cançons
i allà em vaig quedar.

Expliques que el temps històric
del llibre permet fer paral·lelismes amb la situació actual.
Quan vaig començar a escriure era
el 2017. Pocs dies abans d’engegar
amb tota l’estructura va arribar l’1
d’octubre. La possibilitat que la segona meitat del segle XX on s’ambienta
el llibre fes un joc de miralls amb el
present em semblava atractiva. Per
exemple, comença amb la vaga de
tramvies de l’any 1951 a Barcelona
que és el primer moment en què la
gent es revolta de manera espontània, sense lideratge. Una situació
que evoca l’actual.
A Entre el cel i la terra hi ha molt
d’en Gerard Quintana?
Sí, a partir de les experiències que
he viscut vaig bastint la ficció.
Aquest llibre és la vivència de cinc
personatges al voltant del protagonista, en Patxi, però està ple de
realitat. Hi ha molta feina de do-

cumentació històrica, d’ambientació, perquè tot ens afecta: el clima, els esdeveniments històrics...
Hi ha trossets de mi. Localitzacions,
moments que he viscut i que puc
comunicar amb molta cura i molta veritat.
En Patxi s’assembla a la imatge
que podem tenir de tu. Un home apassionat, a la recerca de
la bellesa i l’amor.
Sí, és com si m’hagués projectat en
algú. Aquest personatge té molta
de la meva actitud vital. És un jove a
començaments dels anys cinquanta
que decideix no seguir el guió que
la seva família tenia preparat per a
ell i viure el seu somni, sense límits
i amb totes les conseqüències. Per
tant, no som clavats en Patxi i jo,
però sí que som parents. La seva
actitud no deixa de ser un cant a
la llibertat i el que això comporta
de sortir de la norma i de la convenció social.

Perfil

 Es defineix a si
mateix com a...

Home reflexiu, que pensa cada
cosa que diu i que s’atreveix a
fer realitat els seus somnis. En
Gerard es recorda a si mateix
com un noiet pre-adolescent
i tartamut que es va agafar
a dues coses: la paraula i la
música.

Els protagonistes traspassen
els seus límits. Ets un home que
t’agrada viure al límit?
Sí, per a mi l’amor és una convenció cultural. L’expressió màxima de
l’amor a la Grècia antiga no té res a
veure amb la d’ara, fins i tot estaria
perseguida o mal vista perquè era
entre un home jove i un home gran.
Ara estem en un moment de canvi d’era sense precedents, una era
tecnològica i global, on el mercat

MILLORAR L’ESPAI, ÉS MILLORAR LA TEVA QUALITAT DE VIDA

Et fem el projecte, tenim tots
els industrials per poder realitzar
l’obra amb el mínim de temps
i molèsties possibles.
Ens adaptem a les teves necessitats

LURDES I SOFIA
LURDES BAULENAS
Tel. 609 648 110
C/ Maduixes 15 - TONA
www.adaptainteriors.cat
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alba rodríguez núñez

/// Diu que durant més de 30 anys les cançons han estat el
seu vehicle d’expressió i que ara, passats els 50 anys, ja ha
viscut prou per poder escriure la seva primera novel·la. En
Gerard Quintana es defineix a si mateix com un vers lliure
que intenta fer de la seva vida un cant a la llibertat. ///

és qui mana. Em pregunto si això
és compatible amb el model social de família tradicional que ara es
reivindica per part de molts partits
polítics. Què és més important: el
que sento o el que és correcte?
Per a mi no ha estat fàcil, però
he intentat viure com vull, més
enllà de les normes. Et vas equivocant i vas aprenent. Sempre dic
que els fracassos requereixen més
creativitat que els èxits. Si la gent
que t’envolta t’acompanya es pot
aconseguir viure més enllà dels
convencionalismes.
Potser hi ha qui està preocupat
per no tornar a veure en Gerard dalt dels escenaris.
A l’escenari no hi trobaràs massa gent normal, és quan creus
que has de superar alguna cosa
que has d’afrontar aquest repte.
Vius sent tu, però també a través
d’un personatge que et permet ser
molt més expansiu del que t’hauries imagina’t mai. Però arriba un
dia que vols recuperar el fil perdut que un dia vas deixar enrere
i és quan apareix en Gerard que
diu: ara escriuré una novel·la. He
estat un cantant, una bèstia dalt
 22

dels escenaris durant molts anys.
Ho sé fer i ho seguiré fent, però
necessito ser un intrús en un altre
lloc. Ara amb la novel·la i potser,
abans dels 70 anys, ho seré en un
altre lloc. Per exemple, la fotografia m’encanta. He començat amb
el móndigital i ara ja estic en l’analògic i he muntat laboratori a casa.
Algunes de les teves cançons
han marcat la vida de molta
gent. Com et sents formant
part de la banda sonora de
diverses generacions?
Un se sent agraït perquè és una
cosa que tu no decideixes. En fas
moltes, de cançons, i només algunes escollides arrelen. Al final
t’adones que és una sort que una
cançó serveixi per explicar una cosa de la vida de tantes persones i
tan diferents. Però quan fas cançons noves vols que alguna acompanyi a aquestes escollides, però
no és una decisió teva. No tens
ni la fórmula ni el secret. Potser
una cançó et costa tres anys de
feina i no arrela i una altra que
t’ha sortit en mitja hora és la que
arriba i és la que la gent cantarà
per sempre més.

Sopa de Cabra va formar part
del moviment del rock català.
Llavors et definies com a ciutadà del món.
Recordo que en Lluís Gavaldà
sempre deia que “perquè hi hagi persones lliures han de viure
en un país lliure” i jo li deia que
“perquè un país sigui lliure ha
d’estar fet de persones lliures”.
Per a mi la cosa començava amb
l’individu i per a ell amb l’estructura d’estat. El meu motor és un
concepte d’humanitat al qual no
vull renunciar.
No soc de cap partit i de sobte
rebo propostes de 3 o 4 partits
diferents i em fa plantejar quina
imatge estic donant. La veritat
és que sempre estaré al costat
dels drets humans, sempre estaré al costat dels que estan patint. En la realitat catalana m’he
posicionat a favor dels drets humans. L’Estat espanyol havia de
ser plurinacional i plurilingüe i
en realitat segueix sense dialogar, vol imposar un dogma heretat de la dictadura. Així no ens
entendrem mai. Però no soc una
persona de partit, m’agrada ser
un vers lliure. ●
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LIVE & POLE VIC

Escola de pole dance / pole sport
Plaça de la Sardana, 2 (local D) – Vic
Telèfon: 608 58 01 01
@liveandpole

PASEMA

½

Comercial de maquinària
i utilatges

µ

Polígon Sot dels Pradals
Carrer de Cervera, 10 – Vic
Telèfon: 93 885 32 51
Telèfon: 93 885 34 00
vendes@pasema.com
compres@pasema.com
www.pasema.com

@liveandpole -

µ @liveandpolegirls

80’S SPIRIT VIC

L’estiu ja arribat i amb ell arriba la
nostra nova carta plena de nous plats i
dels clàssics, també pots gaudir
de la terrassa.
Bona Festa Major.
Obert de dimecres a dissabte de 12 del
migdia a 12 de la nit i diumenge de 6
de la tarda a 12 de la nit.
Plaça de la Pietat, 2 - Vic
Tel.: 93 80 71 891
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VICREU. Jardineria intel·ligent

Tractor tallagespa STIHL RT4082.
Àgil, compacte i molt còmode de conduir.
Abans: 2.990 €. Ara: 2.690 €
Polígon d’Activitat Econòmica d’Osona
Mas de la Mora, 12F – Vic
Telèfon: 93 889 33 52
vicreu@vicreu.net - www.vicreu.net
@vicreu

½µ
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Perruqueria natural i sostenible
3 anys al vostre servei.
Espai Alqvimia

Rambla del Carme, 17, entresol – Vic
Telèfon: 93 813 40 69
Mòbil: 636 27 20 08
info@nousaires.com

NQUART LEATHER

Productes de cuir personalitzats.

Carrer de la Riera, 11, baixos dreta – Vic
Telèfon: 652 61 48 52
www.nquart.com
@nquart_leather

¶µ½

TINTORERIA SEC I MOLL

OSONALLUM

La botiga dels llums

Polígon Sot dels Pradals
Camí de la Tolosa, 13 – Vic
Telèfon: 665 62 52 46
osonallum@gmail.com

Servei de tintoreria i planxa
Nou servei de recollides a oficines i despatxos.
Paquets de serveis: 5 camises, rentar i planxar
per 15 €.
Polígon Sot dels Pradals – Carrer Mataró, 10 – Vic
Obert de 9 a 20h.
Telèfon: 93 768 07 96
www.secimoll.com
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Sant Joan, màgia
i tradició pagana i religiosa

L

a revetlla de Sant Joan és una festa que es
fa arreu del país amb formes molt diferents.
A casa nostra, a Catalunya, és una celebració popular que cadascú viu a la seva manera, amb trobades veïnals, familiars o d’amistats per
sopar, fer música i encendre fogueres.
El 23 de juny a la tarda la Flama del Canigó arriba
a diferents poblacions del país i, tot seguit, s’agafa
el foc que encén les fogueres.
Amb l’encesa de les fogueres comencen les revetlles
a les places i als carrers de pobles i ciutats i, paral·
lelament, els sopars populars, espectacles pirotèc-
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nics, balls i molta gresca fins a la matinada.
La nit del 23 de juny, revetlla de Sant Joan, és una
nit màgica en què se celebra el solstici d’estiu, amb
dos dies de retard. És una celebració que l’Església
catòlica fa coincidir amb la data de naixement de
sant Joan Baptista i que ha esdevingut una festa
amb elements i costums molt marcats i simbòlics:
el foc purificador, els banys de mitjanit, les herbes
de sant Joan, les cançons, el ball o els guariments
i més rituals màgics.
L’origen de la celebració de la Nit de Sant Joan és
pagà i forma part del grup de festes solsticials, com
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RITUALS per A la Nit de Sant Joan
La llegenda explica que l’apòstol Joan Baptista va néixer el dia
24 juny i ho va fer protegit per unes energies màgiques provinents del solstici d’estiu. Per això, molts aprofiten aquesta nit
per a atraure la sort realitzant diferents rituals. Descobreix-ne
alguns a continuació:
Saltar la foguera i cremar LES COSES NEGATIVES
Dos dels més populars estan directament relacionats amb el
foc, imprescindibles en la nit de Sant Joan. Molts consideren
que saltant les fogueres de Sant Joan mentre les flames encara
estan enceses. La tradició mana passar-les entre set i nou vegades al llarg de la nit.
L’altre ritual és el de cremar a la foguera una llista de les coses
negatives que vols que marxin de la teva vida. És habitual veure com molts estudiants cremen els apunts després d’acabar el
curs, que sol coincidir amb aquesta data.

Nadal. Amb una tradició que es remunta a molt abans de la implantació de cristianisme, és un culte al sol, a l’allargament del dia, pel
solstici d’estiu.
La festa de la Nit de Sant Joan a Catalunya és molt antiga, sobretot
amb la presència central de les fogueres, perquè és creença comuna que les flames allunyen i espanten els mals esperits que campen
durant aquesta nit.
De fet, al segle XVIII ja es van dictar lleis que pretenien posar fre als
focs d’artifici i a les fogueres dins les ciutats, cosa que fa suposar
que aleshores la tradició ja era molt consolidada. Però la festa s’ha
mantingut fins avui a desgrat de les prohibicions i de les restriccions
durant el segle XX. ●

Rituals amb aigua
En molts llocs les fogueres es fan en plena platja. Per això, també hi ha rituals que tenen l’aigua com a protagonista, com, per
exemple, banyar-se completament nu i donant l’esquena a la
lluna, submergint-se fins a 12 vegades. Un bany purificador que
promet donar-nos salut per a la resta de l’any. L’efecte d’aquest
encanteri es pot multiplicar si se salta d’esquena sobre set ones.
A més, si busques augmentar la teva fertilitat has de saltar dues onades més.
Plantes màgiques
Si el mar t’atrapa lluny pots recórrer a les plantes per a atraure la
sort en la nit de Sant Joan. Per exemple, pots posar una falguera sota el teu coixí. Així, el teu somni més important es complirà. Pots aconseguir el mateix efecte amb heura, però abans has
d’encendre una espelma blanca que es vagi consumint durant
tota la nit i anotar els teus desitjos i cremar-los l’endemà.

Descobreix la nova web
www.aiguesvic.com
C/ de la Riera, 6
08500 Vic (Bcn)
T 93 885 25 00
avsa@aiguesvic.com
www.aiguesvic.com

Molt més accessible, amb informació sobre la
qualitat de l’aigua, amb tots els nostres serveis,
tràmits, gestions, bonificacions de la factura
i les incidències a temps real.

sitgem
Us de ona
a
n
u b jor!
Ma
Festa
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Ciutadella, a la bonica illa de Menorca,
epicentre de les festes de Sant Joan
Programa
15 de juny Vetlla des Be
20.30 h  Vetlla des Be
16 de juny Dia des Be
22 de juny Festers
21 h  Fogueres de Sant Joan en diferents
punts de Ciutadella

L

es festes de Sant Joan de Ciutadella (Menorca) durant els darrers anys han esdevingut més que una simple celebració de caire local i insular. Ara, avui en
dia, són unes festes conegudes arreu del món,
amb gran afluència de milers de visitants, majoritàriament de les Illes Balears i de Catalunya.
Tots i cadascun dels visitants senten una admiració especial, que, per part dels illencs i sobretot
dels ciutadellencs, es converteix en estimació i
devoció cap a les festes. Unes festes que han
evolucionat amb el pas del temps fins a arribar
a conèixer-les com són avui. La festa de Sant
Joan és una festa tradicional celebrada durant
els darrers segles i es creu que el seu origen és
de caire religiós, tot i que no es pot afirmar del
tot aquesta hipòtesi.
Així, es creu que la festa sorgí d’una confraria, on eren representats els quatre estaments
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de la població de l’època. Aquests estaments
socials són els que avui es representen dins la
Junta de Caixers.
L’historiador Oleo menciona un document de
l’any 1456 referent a una comissió destinada a
l’ermita de Sant Joan d’Artrutx (Sant Joan de
Missa). Aquest escrit sembla que demostra la
veracitat d’un origen eclesiàstic.
Concretament, se sap que l’any 1564 l’obreria
estava formada per un obrer eclesiàstic, un obrer
cavaller, dos obrers pagesos i un obrer menestral. Entre tots es repartien les feines de conservar l’ermita, recaptar almoines i administrar
els béns. Més tard, s’hi afegiria el penoner, que
seria qui duria el penó de la confraria.
Amb el pas dels anys, les festes van adquirint força i altres elements que comencen a formar-ne
part, com jocs d’habilitat de l’època i actes diversos, i això la fa única i molt particular. ●

23 de juny dissabte de Sant Joan
9 h Primer Toc de Fabiol
14 h  Inici del Replec de Caixers i Cavallers
18 h  Caragol des Born
19 h  Llançament d’avellanes a l’avinguda Constitució
20 h  Llançament d’avellanes a l’avinguda Constitució, entre el Bar de
Calós i la plaça de Ses Palmeres
20 h  Actuació musical
21 h  Caragol de Santa Clara
24 de juny Sant Joan
8 h  Replec de Caixers, Sant Antoni, 5
18 h  Jocs des Pla, port de Ciutadella
25 de juny Sant Joanet
23 h  F ocs artificials sobre el mar (es
llancen des de la urbanització de
Son Oleo)
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Coca de Sant Joan
La coca de Sant Joan és una de les coques més populars de Catalunya i pot ser de classes diferents: confitada amb massapà, crema o nata i ornada amb pinyons, llardons o fruita confitada quan es reparteix a les
revetlles juntament amb vins i caves. Hi ha una gran varietat de coques de Sant Joan. Algunes, per exemple,
abans de la fruita porten una capa fina de massapà rebaixat amb una mica de clara d’ou. D’altres inclouen
una capa de crema pastissera o crema cremada. També poden incloure pinyons, ametlles, iogurt, etc. Aquí
te’n presentem una recepta que pots fer a casa teva.

 Ingredients
Per fer una coca de mig quilo
·
·
·
·
·
·
·
·
·

3 00 grams de farina de força
2 ous
45 grams de sucre
30 grans de mantega
7 grams de sal
60 grams d’aigua
50 grams de llevat
Vainilla
Canyella

· Llimona

 Preparació
Per començar a fer la pasta, es barregen la
farina, els ous, el sucre, la sal, uns 10 grams
de mantega i el llevat. Es barreja a poc a poc
i s’afegeix la resta de mantega en dues vegades. D’aquesta manera serà més fàcil i ràpid
de fer la pasta, que es va afinant. Quan no
s’enganxi a les mans es deixa reposar 30 minuts.
Artés ens explica un truc: “Per saber si la
pasta està al punt, n’agafarem un trosset i

l’estirarem amb els dits per comprovar-ne
l’elasticitat. Si s’estira formant un tel fi que
no es trenca (això vol dir que el gluten és ben
integrat), la pasta està preparada”.
Es treballa la pasta fins que estigui al punt i
s’hi dona una forma una mica allargada per
facilitar el procés d’estirar-la, que vindrà després. Aleshores es tapa amb un drap humit
i es deixa reposar 30 minuts més, per ajudar
la pasta a estirar-se bé sense que s’arronsi.

S’estira la pasta amb un corró. La coca ha
de fer uns 55 centímetres de llargada per 15
d’amplada.
Es pinta amb ou. Es deixa fermentar fins que
dobli el volum. Això vol dir que haurà de reposar tota la nit. L’endemà es torna a pintar
amb ou, s’hi col·loca el guarniment (fruita
confitada, pinyons…) i sucre al damunt. I
s’enforna a una temperatura de 220 ºC, entre tretze minuts i quinze. ●
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Viu la Diada de Sant Miquel dels Sants amb Canal Taronja

Divendres 5 de juliol, a les 16, 18, 20 i 22 h, reviu els
actes principals de la festivitat de la mà del nostre equip
La Festa Major de Vic, a Canal Taronja!
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Laboral Group es defineix pel seu caràcter emprenedor i innovador.
Per això continuem marcant-nos nous reptes per satisfer
les necessitats dels nostres clients i els nostres col·laboradors.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ I E-LEARNING

PROTECCIÓ DE DADES

OFICINES
Barcelona - Bolivia, 160
Girona - Passeig d‘Olot, 49
Igualada - Ferran Antquera, 20
Lleida - Corregidor Escofet, 48
Manresa - Barcelona, 23
Tarragona - Av. Andorra, 10
Terrassa - Galileu, 144
Vic - Av. Sant Bernat Calbó, 60

Consulta totes
les delegacions a la web
www.laboralgroup.com

El secret de tot això és el
compromís, l'esforç i
l'entusiasme de totes les
persones que constituïm l'equip
de LABORAL GROUP.

902 999 551 | 678 700 800 | correo@laboralgroup.com

