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Jorge Lorenzo prova
la seva Honda
MOTOCICLISME wJorge Lo
renzo va obrir ahir la seva
etapa amb el Repsol Honda
Team. Va ser durant les pro
ves de pretemporada que es
van fer ahir al circuit Ricar
do Tormo, a Xest (Foia de
Bunyol). Al llarg del matí,
Lorenzo va fer trenta voltes i
va marcar el 18è temps.
El més ràpid va ser Maverick
Viñales, ja amb el nou
motor de la Yamaha, que
va deixar a tres dècimes
de distància Marc Márquez,
que d’ara endavant serà com
pany de Lorenzo en el curs
2019. / Agències

El Barça continua
líder invicte a la Lliga

© ALFONS VALLS

L’alpinista catalana Araceli Segarra escalant aquest estiu al Perú

“A la muntanya
també hi ha farsants”
Araceli Segarra, alpinista
ROSA M. BOSCH
Barcelona

A

raceli Segarra es va re
trobar fa poc amb els
seus seguidors a la Fira
de la Muntanya de Vic,
on va firmar exemplars
de la seva col∙lecció infantil Els Vi
atgesdelaTina.Elsllibres,lescon
ferències i la televisió, però, sobre
tot, l’alpinisme d’alt nivell i allu
nyat dels focus, omplen el dia a dia
de la primera dona de l’Estat espa
nyol que va coronar l’Everest. Va
ser el 1996 com a integrant de l’ex
pedició que va realitzar el docu
mental de l’ascensió en format
Imax. Amb discreció i sense esca
rafalls, busca reptes ambiciosos
E S C A LADA EXI GEN T

“Em vaig sentir molt feliç i
vaig estar uns dies als núvols
després d’encadenar el meu
primer 8a, al Berguedà”
en muntanyes d’arreu del món.
Quin dels seus últims projec
tes li ha donat més satisfacció?
Em vaig sentir molt feliç i vaig es
tar uns quants dies als núvols des
présd’encadenarelmeuprimer 8a
[graduació de l’escalada que cul
mina al novè grau] a la via Gordax
del sector de Mercadal, al Bergue
dà, aquest maig passat. També les
ascensions d’aquest estiu al
Perú. Però quan el que prepares
no és a l’Himàlaia sembla que no
existeixis, em refereixo de cara al
públic en general.
Estan poc valorades les

aventures a prop de casa?
Sí, se subestimen. A Ordesa hi ha
vies molt difícils i llargues, de 400
metres, però ven més, per exem
ple, anar a les Rocalloses del Cana
dà.IelsdelCanadàvenen aOrdesa
perquè per a ells suposa prestigi.
Vostè ha escalat a l’Himàlaia,
als Alps, al Pirineu, a Mali, a No
ruega,aMèxic,al’Iran,alsEstats
Units, a Madagascar, a Oman, al
Marroc,alPerú...Quinsreptesla
motiven en aquests moments?
Ara faig la mateixa activitat o més
que als 26 anys, quan vaig pujar
l’Everest. Faig escalada esportiva,
perquè em serveix per millorar
tècnicament quan he de fer escala
da mixta (gel i roca), i molt alpinis
me, vaig amb freqüència als Alps.
A la serralada Blanca del Perú vam
fer vies a 6.000 metres, com el
Ranrapalca, però no en faig publi
citat, sinó que només ho difonc a
través d’algunes xarxes socials.
No té patrocinadors?
Vaig trencar amb els espònsors fa
més de quinze anys. Vaig tenir una
reunió amb una gran empresa que
noemvadonarelpatrocini,emde
manava dramatisme en la meva
expedició al Kanchenjunga (8.586
metres), i això no m’agrada. Des
d’aleshores em pago els viatges de
la meva butxaca.
L’èpica hi ajuda. El que no és
grandiloqüent no ven ?
Destacar com a notícia ascensos a
cims de 8.000 metres per una ruta
normal, amb l’ajuda de portadors,
amb cordes fixes i en l’època de
l’anyenquèhihamésexpedicions,
que és com ho fa més del 95% de la
gent,notoca.Noaportaresal’alpi
nisme. Seria com destacar a la por

tada d’un diari esportiu que un ju
gador de tercera divisió ha fet un
gol. Totes dues activitats merei
xen admiració pel valor personal i
l’esforç que comporten, però no
haurien de ser presentades com
una gesta esportiva. El que té mè
rit és anarhi a l’hivern, sense gent
al teu voltant que et confereixi se
guretat, en equips petits, obrint vi
es noves i de dificultat a cims no
només de 8.000, sinó també de
7.000, 6.000 o 5.000 metres. Hau
riendesernotíciaelsprojectesque
comporten innovació i compro
mís. En aquest país la persona que
té un currículum més impressio
nant és Oriol Baró, i també Marc
Toralles, Roger Cararach, Jordi
Corominas, Ferran Latorre... Aquí
SENSE COMPROMÍS NI INNOVACIÓ

“Destacar l’ascens a un
vuit mil és com posar a la
portada d’un diari un gol
d’un partit de Tercera”

tenim gent molt bona completa
ment desconeguda.
Peter Habeler (el primer, amb
Reinhold Messner, que va es
calar l’Everest sense oxigen em
botellat) diu a les seves confe
rències que una de les peculia
ritats d’aquest esport és que al
cim, a la meta, no t’esperen per
aplaudirte.
Jo no necessito l’aprovació del pú
blic. No ho faig de cara a la galeria;
ho faig per a mi. La gent tendeix a
idealitzarl’alpinisme,apensarque
som herois, i és una cosa contra la
qual sempre he lluitat. No tot és

tan bonic. A la muntanya, com a la
societat, hi ha de tot. Una de freda i
una de calenta.
Com recorda el seu Everest
del 1996?
L’ascens en si no tenia el valor que
seli va donar. El rellevant va ser fer
una cosa que ningú no havia fet
abans: pujar una càmera d’Imax i
rodar un documental d’alta defini
ció en un lloc on ningú no s’havia
atrevit a ferho abans. El compro
mís va estar en això.
La temporada en què van mo
rir tretze persones pels dos
vessants...
Nosaltres vam fer el rescat, vam
dir als supervivents que agafessin
tot el que necessitessin de les nos
trestendesdelcamp4,elsvamaju
dar a baixar i vam trucar a l’heli
còpter. Pensàvem que l’expedició
estava perduda perquè ens vam
quedarsenseres,però,comquete
níem una molt bona relació amb
els nostres xerpes –formàvem un
equip fantàstic–, ells van anar
d’expedició en expedició i van
aconseguir les ampolles d’oxigen
que necessitàvem.
Considera que els alpinistes
professionals haurien de docu
mentarambfotos,tracksoaltres
proves els seus ascensos?
Si l’activitat és de cara al públic, es
taria bé mostrar proves, cosa que
no vol dir que, si no en tens, esti
guis amagant alguna cosa. També
hi ha la credibilitat de cada perso
na. Si certs personatges em diuen
que han fet una cosa i no m’ho de
mostren, no m’ho crec.
Hi ha impostors?
Els farsants es reparteixen homo
gèniament entre la població. Pro
porcionalment a la muntanya n’hi
ha tants com en altres àmbits de la
societat, on hi ha gent que infla el
seuhistorialambestudisquenoha
fet, amb premis que no ha gua
nyat... I en el món de l’alpinisme
no tot és tan idíl∙lic. No vull entrar
en polèmiques, a mi el que fan els
altres m’és igual, però de vegades
és decebedor. N’hi ha que diuen
mitges veritats i algun que ja han
desemmascarat però que, tot i
així, no ha tret algun cim del seu
currículum.c

HANDBOL wEl Barça Lassa es
va imposar ahir al vespre a
l’Abanca Ademar Lleó (37
29) en un partit avançat de la
Lliga Asobal pels compromi
sos europeus dels dos equips.
Els blaugrana van ser molt
superiors des del principi i,
tot i que al descans es va
arribar amb un 1717 bastant
inesperat tenint en compte el
folgat avantatge previ, a la
segona meitat els de Xavi
Pascual van dominar amb
claredat per vèncer i conti
nuar sent líders del campio
nat amb ple d’11 victòries i
22 punts. / Redacció

Quatre anys de
sanció a Levine
ATLETISME wNigel Levine
(29), velocista i membre del
relleu britànic que es va adju
dicar el títol europeu de
4x400 m el 2014, ha estat
suspès per quatre anys, segons
va comunicar ahir la Federa
ció Britànica d’Atletisme.
Levine, que també havia estat
subcampió del món indoor del
relleu llarg el 2012 i el 2014, va
donar positiu per clenbuterol,
després d’un control que se li
havia fet el novembre de l’any
passat. El càstig no afecta els
seus títols pretèrits, però el
mantindrà suspès fins al de
sembre del 2021. / Agències

Canvis a la Marató
de Barcelona
ATLETISME wLa Zurich Mara
tó de Barcelona del 2019 (10
de març) va sortir a escena
ahir. Ho va fer amb novetats.
El recorregut de la prova,
que continua sortint i arri
bant al peu de Montjuïc, ha
registrat canvis, en particular
a la primera meitat: s’ha
reduït l’altimetria, fet que
afavorirà la millora de les
marques dels participants.
També s’evitarà el temut
ascens final pel Paral∙lel: a
l’últim tram, els maratonians
recorreran el carrer Sepúl
veda. / Redacció

Retorn amb
sorpresa de Mia
Ordeig a les pistes
d’hoquei, ara com
a jugador del CP
Voltregà fins a
final de temporada. Un bon
fitxatge, ni que sigui temporal, per l’experiència que pot
aportar a l’equip.

Miquel Ylla Boré
Fira de la Muntanya
La Fira de la
Muntanya de Vic
ha estat un èxit,
amb uns 12.000
visitants comptats
per l’organització
la nit de diumenge. L’àmplia
presència dels llibres com a
part de la seva oferta, impulsada per Miquel Ylla, li dona
un caràcter singular.

Jordi Arumí
Xef del restaurant Arka
El jove cuiner
Jordi Arumí, nou
president d’Osona
Cuina, simbolitza
la renovació generacional d’aquest
col·lectiu, que
a partir del 20è aniversari
encararà una nova etapa amb
la voluntat de mantenir el
prestigi de la marca.
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1

Un cotxe s’estavella
contra les obres del
parc Jaume Balmes de
Vic

2

La unitat canina de
la Guàrdia Urbana de
Vic troba un quilo de
marihuana a un veí de
Prats

3

Un cotxe surt de la via
i acaba a un camp a la
sortida de Manlleu

4

Nova estelada,
amb missatge, al
Puigsagordi

5

Crema un cotxe a la
C-17 a Tona
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Jugador d’hoquei

Jaume Salés
Advocat

			

Tots sabem que l’espècie humana, com a tal,
s’ha anat fent l’amo del món terrenal. La seva
influència i domini ha anat in crescendo. Fins
aquí s’hi ha arribat amb talent, intel·ligència,
però també amb certa supèrbia. En planejar el futur d’aquest
món, fins i tot, ens l’hem pintat a mida i podríem dir que, des
de fa segles, ens hem imaginat un món amb màquines, robots
i altres estris no animals ni vegetals com a rivals que ens discuteixin la supremacia, però que no poden superar l’espècie
humana amb llestesa; intel·ligència sí, però llestesa no. Fins i
tot, l’home i la dona es veuen com a creadors d’intel·ligència,
dita, artificial perquè ells tenen la intel·ligència, dita, natural,
la que ve de sèrie. Ara bé, què passarà amb aquest futur si mai
les màquines no necessiten la intervenció de la humanitat per
créixer en intel·ligència? Qui tindria aleshores l’última paraula? Passarà com en el Planeta dels simis? O només és ficció?
Les ganes d’aconseguir màquines que superin la ment
humana no és pas d’ara. Al segle XVIII, un dels invents que
va causar més sensació va ser el d’un autòmat anomenat, pel
seu aspecte, El Turc: tenia la forma d’una cabina de fusta amb
un maniquí vestit amb túnica i turbant assegut que, aparentment, podia jugar a escacs i desafiava, i guanyava, a qualsevol
que s’atrevís a fer una partida amb ell. Fou pels carrers de
Viena on la seva fama es consolidà i anà augmentant, sobretot
perquè el seu promotor, Johann Maelzel, s’encarregava de fer
l’arenga i d’engrescar el públic que passava pel seu davant. Hi
ha qui diu que, fins i tot, Napoleó Bonaparte va jugar, i perdre,
una partida amb El Turk! Per a gent desconfiada i per demostrar que no hi havia truc, en la part inferior de la cabina hi
havia una mena de comportes que hom podia obrir si el públic
present ho demanava on s’hi veia un engranatge semblant al
d’un rellotge. Wolfgang von Kempele en va ser el creador i,
pel que sembla, amb aquest invent podia haver aconseguit
una màquina capaç de guanyar qualsevol home als escacs més
de 300 anys abans que Deep Blue guanyés el campió mundial
Gary Kasparov!... La diferència, però, és que mentre que la
computadora d’IBM va guanyar jugant net, l’autòmat d’en
Kempele ho feia amb trampa: en un altre compartiment de la
cabina d’El Turc, amagat del públic, hi havia una persona petita de talla però de gran talent escaquista que era qui realment
movia els fils de l’autòmat!
Avui dia, però, no cal ni truc ni trampa. L’historiador israelià Yuval Noah Harari en el seu llibre Homo Deus. Una breu
història del demà fa un exercici per imaginar-se o predir el
futur de la humanitat i ho fa desmuntant tesis que fins ara no
ens hem qüestionat, com pot ser la fi de l’humanisme, de la
influència de les religions o que no existeix el lliure albir en
l’ésser humà perquè aquest no té capacitat per decidir el que

23

A correcuita
Jordi
Vilarrodà

Diumenge,
11. Les Jornades Miquel
Martí i Pol
demostren el
meravellós poder que tenia el
poeta de Roda de Ter, que des
del seu petit món i gràcies
a la força de la paraula propiciava que passessin al seu
voltant coses extraordinàries.
Al cap de 15 anys, continua
convocant la bellesa, fins
i tot al cementiri on està
enterrat. Diumenge al matí,
sentir el veterà compositor i
músic rodenc Xavier Baurier cantant dues cançons de
Brassens i Brel va tocar el cor
de tots els que eren allà. L’ac-

“El món el controlarà qui controli
les dades. S’està implantant una nova
religió a escala mundial: el ‘dadaisme”
vol sinó que ho fa a través d’algoritmes orgànics: “Qualsevol
animal, homo sapiens inclòs, és un conjunt d’algoritmes orgànics modelats per la selecció natural al llarg de milions d’anys
d’evolució”. Al llarg del segle XXI, segons aquest autor, l’espècie humana aspirarà a tres objectius: la immortalitat, garantir la felicitat global i adquirir poders divins de creació i destrucció promovent-se com a Homo Deus. Com que cada cop
més tot es mourà per dades, el món el controlarà qui controli
les dades. S’està implantant, segons Harari, una nova religió
a escala mundial: el dadaisme, que pregona que l’univers consisteix en fluxos de dades i que el valor de qualsevol fenomen
o entitat està determinat per la seva contribució al processament de les dades.
Si ens aturem una mica a pensar-hi, ens podem preguntar
com és que el Sr. Google, per exemple, sap millor que nosaltres mateixos com som, com i què pensem, què ens agrada i
què no? Si volem saber res d’algú, què fem com a instint, sinó
buscar-ho primer a un cercador d’internet! Potser sí que ja hi
som, en l’inici d’aquest futur!

De poesia, de política
i de records d’institut
te més rodó és, a vegades, el
més senzill de tots. I sabíem
que l’esperit de Miquel Martí
i Pol ens sobrevolava.
Dimarts, 13. Les converses polítiques giren de mica
en mica cap a les eleccions
municipals, mentre la situació del país està en un
atzucac, pendent sobretot
dels judicis. Parlo amb una
persona propera a l’equip de
govern de Vic. A l’espera de
veure com configura la llista,
hi ha confiança en la consolidació d’Anna Erra. Els alcaldes, si no han pres decisions

que molestin un sector significatiu de la ciutadania, tendeixen a consolidar-se, sobretot en el seu segon mandat.
Tot és força previsible, excepte un factor extemporani: si
es presentés una candidatura
de Cs a Vic, i el partit de
Rivera ho intentarà perquè la
considera una plaça simbòlica, quina força podria tenir?
Arrossegar només els vots
que ara li donen un regidor a
Plataforma per Vic, o aspirar
a més? La configuració d’un
govern estable pot anar molt
justa, i aquest factor podria
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Mia Ordeig
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Joan Manso ha
decidit plegar
com a president
del Consell Comarcal del Ripollès. Un pas al
costat, veurem de quin abast,
del que també és alcalde de
Campdevànol i president
comarcal del PDeCAT.

Divendres, 16 de novembre de 2018

Flirtejant, o no, amb les màquines
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Pres. del Consell del Ripollès

EXEMPLAR DE SUBSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA D’EL9NOU- QUEDA PROHIBIDA LA SEVA DISTRIBUCIÓ O REENVIAMENT

Joan Manso

TRIBUNA

EXEMPLAR DE SUBSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA D’EL9NOU- QUEDA PROHIBIDA LA SEVA DISTRIBUCIÓ O REENVIAMENT

EXEMPLAR DE SUBSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA D’EL9NOU- QUEDA PROHIBIDA LA SEVA DISTRIBUCIÓ O REENVIAMENT

PROTAGONISTES

EXEMPLAR DE SUBSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA D’EL9NOU- QUEDA PROHIBIDA LA SEVA DISTRIBUCIÓ O REENVIAMENT

EXEMPLAR DE SUBSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA D’EL9NOU- QUEDA PROHIBIDA LA SEVA DISTRIBUCIÓ O REENVIAMENT
EXEMPLAR DE SUBSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA D’EL9NOU- QUEDA PROHIBIDA LA SEVA DISTRIBUCIÓ O REENVIAMENT

OPINIO

EL 9 NOU

ser desequilibrant.
Dimecres, 14. Quatre exalumnes de l’institut Jaume
Callís que s’han obert camí
en la cultura parlen dels seus
records de l’època d’estudiants. Najat El Hachmi fa
memòria del premi Antoni
Pous que hi va guanyar, de
com EL 9 NOU va publicar
el seu relat, i al cap d’uns
mesos va gosar demanar també que el diari li publiqués
una carta sobre el fenomen
Anglada. Carta que va ser
llegida per una editora, que
li va proposar d’escriure Jo
també sóc catalana. Si vam
ajudar en alguna mesura a
impulsar la carrera literària
de l’escriptora, ja ens donem
per satisfets. Els diaris també
fem això.

Diumenge 18
6.00 EL 9 INFORMATIU / EL 9
MAGAZÍN. Dilluns / Dimarts /
Dimecres / Dijous / Divendres.
8.30 FIRA DE LA MUNTANYA
2018. Reportatge.
9.00 CAMINANT PER
CATALUNYA. Clot de Vilamala.
9.30 BA-BA. Dibuixos animats.
11.00 LA TRAMOIA.
12.00 LA DIADA. Diada dels
Minyons de Terrassa. Amb Capgrossos de Mataró, Castellers de
Sants i Minyons de Terrassa.
16.00 HOQUEI EN JOC. Nacional Catalana. GEiEG - CH VilaSeca.
18.00 HANDBOL EN JOC. Primera estatal masculina. Unió
Esportiva Sarrià - H. Sant Cugat.
20.00 EN JOC. Actualitat esportiva.
21.30 AL DIA CAP DE SETMANA. Informatiu.
22.00 TERRITORI CONTEMPORANI.
22.30 BOJOS DE CASTELLS.
Presenten: Iu Forn i Maria
Garcia.
23.30 7 DIES.
1.00 EL 9 INFORMATIU / EL 9
MAGAZÍN. Dilluns / Dimarts /
Dimecres / Dijous / Divendres.
3.30 PORTAL D’INFORMACIÓ
DINÀMIC.

Pla no és mort perquè
la ‘luz’ parlava castellà
Jordi
Sunyer

“Ven hacia la luz, ven... i no hi
vaig anar. Vaig pensar que si
anava per mi la luz m’hauria
de parlar en català.” Així explicava Albert Pla
com se’n va sortir “una vegada que ja vaig
estar mort” en la visita que va fer a L’entrevista de la Xarxa, un espai que condueix cada
dia Mònica Hernàndez i que dijous comptava
amb la col·laboració del nostrat Jordi Vilarrodà en la faceta d’entrevistador. I la conversa
amb Pla va ser una mina. A part d’explicar
com va driblar la mort, el cantautor de
Sabadell –que, per cert, era a L’entrevista
perquè estrena l’espectacle-disc Miedo– va
tenir paraules amables sobretot cap als que el
censuren, “que són les que mai m’han vist ni
em veuran i que ara de cop s’han convertit en

especialistes en rap mallorquí” [en referència a Valtonyc]. També va llançar floretes als
organitzadors de festivals, “on cada vegada
les barres tenen millors condicions i els escenaris pitjors”, i fins i tot va reconèixer que l’1
d’Octubre va estar a punt d’anar a votar, “tot
i que no ho he fet mai”, perquè “el rei em deia
que no hi anés, la Guàrdia Civil em deia que
no hi anés, molts polítics també...”. Al final,
però, l’estampa de policies repartint mastegots el va espantar i es va quedar a casa. L’entrevista és un espai sense urgències i quan al
principi de tot la conductora li va comunicar
que tenien una hora per davant a Pla gairebé
li agafa un cobriment. “No fotis! No soc gaire
parlador. Diuen que la vida és curta però a mi
hi ha hores que se’m fan llarguíssimes”. A Pla
l’hora a la tele potser se li va fer eterna però
als espectadors ens va il·luminar (amb llum,
no pas luz) i ens va passar volant.

EXEMPLAR DE SUBSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA D’EL9NOU- QUEDA PROHIBIDA LA SEVA DISTRIBUCIÓ O REENVIAMENT

6.00 EL 9 INFORMATIU / EL 9
MAGAZÍN.
6.30 TORNA-LA A TOCAR,
SAM. Cinema.
7.00 TEMPS AFEGIT. Jaume
Torras, segon entrenador del
RCD Espanyol.
8.30 EL 9 INFORMATIU / EL 9
MAGAZÍN.
9.00 ANGLE OBERT.
10.00 EL 9 INFORMATIU / EL 9
MAGAZÍN. Dilluns / Dimarts /
Dimecres / Dijous / Divendres.
12.30 7 DIES.
14.00 TORNA-LA A TOCAR,
SAM. Cinema.
14.30 ÀMBIT B-30. Albert
Cuchí, director de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del
Vallès (ETSAV).
15.00 FET AL PAÍS. Aigua.
15.30 PAISATGES ENCREUATS.
Empordanet - Baix Ter.
16.00 THE WEEKLY MAG. Presenta: Marcela Topor.
18.00 BÀSQUET EN JOC. CB
Artés - CB Cerdanyola Al Dia.
20.30 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA.
21.00 LLEIDA 360.
21.30 AL DIA CAP DE SETMANA. Informatiu.
22.00 TEMPORADA ALTA. Sol
Bémol, de la companyia belga
D’irque & Fien.
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Francesc Homs,
amb Jordi Molet
L’exconseller de la
Presidència valorarà la
sentència del Tribunal
de Comptes, sobre el 9-N,
que el condemna a pagar
dos milions d’euros.
7 dies
divendres, 21.00 i 23.00

Entrevista
a Anna Comet
Clàudia Dinarès entrevista aquest divendres la
corredora de muntanya
que ha publicat un llibre
sobre un altre atleta: Zaid
Ait Malek.
El 9 magazín
divendres, 20.30 i 22.30

Un espectacle del
Temporada Alta
Abordem la part més
internacional del festival
més important del sud
d’Europa i després oferim l’obra Sol Bémol de
D’irque & Fiena.
Temporada Alta. Sol Bémol
dissabte, 22.00
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EL FORAT DEL 9

Dissabte 17

23.20 FIRA DE LA MUNTANYA.
Reportatge.
23.50 LA TRAMOIA. Entrevista a Jordi Arqués, director
d’Argelers, i Enric Sànchez, que
presenta el seu nou projecte
Overviewc.
1.00 TELÓ DE FONS.
1.30 TORNA-LA A TOCAR,
SAM. Cinema.
2.00 DE TEE A GREEN. Golf.
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ
DINÀMIC.
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6.00 EL 9 INFORMATIU / EL 9
MAGAZÍN.
6.30 GAUDEIX LA FESTA.
7.00 NOTÍCIES EN XARXA.
9.00 L’HORA DE LA VERITAT.
11.00 EL 9 INFORMATIU / EL
9 MAGAZÍN. Entrevista a Pere
Molist, regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Gurb, per parlar
de la festa major, i música amb
Miquel Noguera.
11.30 L’ENTREVISTA. Presenta:
Mònica Hernàndez.
12.30 ANGLE OBERT. Santi
Vivet, alcalde de Torelló, i Àlex
Montanyà, alcalde de l’Esquirol.
13.30 TELÓ DE FONS. Sexisme i
Patriarcat al Temporada Alta.
14.00 AL DIA CATALUNYA
CENTRAL. Informatiu. Presenta: Natàlia Peix.
14.30 GAUDEIX LA FESTA.
Dansant la Mercè.
15.00 AL DIA CATALUNYA
CENTRAL. Informatiu.
15.30 TORNA-LA A TOCAR,
SAM. Cinema.
16.00 AL DIA CATALUNYA
CENTRAL. Informatiu.
16.30 BEN TROBATS. Magazín.
Presenta: Clara Tena.
18.30 KASTANYA.CAT.
19.00 CONNECTI.CAT. Presenta: Pere Puig.
20.00 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA. Presenta: Glòria Montasell.
20.30 EL 9 INFORMATIU / EL
9 MAGAZÍN. Entrevista a l’atleta Anna Comet, que publica el
llibre Zaid Ait Malek. La eterna
sonrisa del trail, i cinema amb
Quim Crusellas.
21.00 7 DIES. Francesc Homs,
exconseller de la Presidència;
Josep Maria Cervera, president
de l’Associació de Municipis per
la Independència; Walter Cruells, arqueòleg que ha treballat

a Síria, i Josep Coma, geògraf i
investigador a Anterrit.
22.30 EL 9 INFORMATIU / EL 9
MAGAZÍN.
23.00 7 DIES.
0.30 EL 9 INFORMATIU / EL 9
MAGAZÍN.
1.00 CONNECTI.CAT.
2.00 TORNA-LA A TOCAR,
SAM. Cinema.
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ
DINÀMIC.
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EL 9 TV

LA PROGRAMACIÓ DEL CAP DE SETMANA
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LA GUIA

EL 9 NOU

L’última diada
de la temporada
La Diada dels Minyons de
Terrassa tanca diumenge
l’any casteller. També hi
actuen els Capgrossos de
Mataró i els Castellers de
Sants.
La Diada
diumenge, 12.00

Recorregut per la
Fira de la Muntanya
Reportatge que ressegueix
les principals activitats i
expositors que van omplir,
el passat cap de setmana,
el recinte firal del Sucre
de Vic.
Fira de la Muntanya 2018
dissabte, 23.20; diumenge, 8.30

Les entrevistes
a Vivet i Montanyà
Els alcaldes de Torelló,
Santi Vivet, i l’Esquirol,
Àlex Montanyà, repassen
els respectius mandats
aquesta setmana a l’espai
de política.
Angle obert
divendres, 12.30; dissabte, 9.00

La multitudinària edició de la cursa del novembre de l’any 1990, al seu pas per la carretera de Barcelona

ció Catalana d’Atletisme i
la Comissió de Marató de
Catalunya, el campionat no
es va homologar com a mitja
marató fins 10 anys més tard.
Inicialment només es corrien
20 quilòmetres, de Ripoll a
Sant Joan de les Abadesses i
tornant per la mateixa carretera que uneix les poblacions.
Durant 26 anys el Ripoll
Esport i Salut va organitzar la
cursa, acollint noms il·lustres

de l’atletisme català com els
marxadors Llompart, Marín
i Plaza o la històrica Quima
Casas, que va guanyar fins a
set edicions. La cursa es va
qualificar d’internacional
per la presència d’atletes
de molts països. Amb els de
Perpinyà o Marsella “fèiem
intercanvis, anant nosaltres
allà i venint ells aquí”, recorda Traver. El 1992 va ser l’any
amb més participació, amb

UE VIC
EXEMPLAR DE SUBSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA
D’EL9NOU- QUEDA PROHIBIDA LA SEVA DISTRIBUCIÓ O REENVIAMENT

Unes 600 persones van realitzar la marxa no competitiva, diumenge

Entorns privilegiats per recórrer
la caminada Matagalls-Vic

La caminada va tenir diversos avituallaments al llarg del recorregut
Vic
EL 9 NOU

Coincidint amb la Fira de la
Muntanya de Vic, la Unió
Excursionista de Vic va organitzar diumenge la caminada
popular Matagalls-Vic, que
va comptar amb 600 persones, el límit establert per
l’organització. D’aquestes,
unes 450 van fer servir els

autocars fins a Collformic
per començar la prova, a partir de 2/4 de 8 del matí, de 30
quilòmetres de recorregut
i que va portar els caminadors a gaudir d’un entorn
privilegiat, amb paisatges
fantàstics i un recorregut
immillorable. Les bones
condicions meteorològiques
contrastaven amb l’estat
del recorregut, clarament

39a edició de la
Rupit-Taradell
Aquest diumenge un miler de persones
participaran a la 39a edició de la marxa no competitiva Rupit-Taradell,
que organitza el Centre
Excursionista de Taradell.
Com és habitual, hi haurà
servei d’autocars per portar els participants fins
a Rupit, on començarà la
marxa, de 43,5 quilòmetres, en un recorregut que
no varia respecte a les darreres edicions.
Taradell

perjudicat per les darreres
pluges. L’esmorzar i els avituallaments es van repartir
al llarg del recorregut per fer
la caminada més assequible.
L’arribada va ser al recinte
firal del Sucre de Vic, on,
de forma esglaonada, hi ha
qui va realitzar el circuit en
menys de tres hores i d’altres
van tancar l’arribada, passades les 4 de la tarda.

més de 2.400 atletes.
La Mitja Marató de diumenge sortirà a les 10 del
matí de la plaça del Monestir
i tindrà un desnivell positiu
de 200 metres. A banda de la
cursa llarga, també n’hi haurà
una de més familiar que sortirà un quart d’hora més tard,
i que recorrerà 5 quilòmetres.
Des de fa una dècada i mitja
la cursa l’organitza l’Ajuntament de Ripoll.

43

Jordi Gamito
s’imposa a l’Everest
Trail Race
L’atleta de
muntanya afincat a la Vall
de Camprodon Jordi Gamito
va arrodonir dimarts el bon
any esportiu que va tenir com
a moment més destacat el
tercer lloc a l’Ultra Trail del
Montblanc. Ho va fer amb
una gesta fins ara inèdita
en el món de les curses de
muntanya. Va ser el primer
occidental que guanya l’Everest Trail Race, una prova de
sis etapes que es disputa a
l’Himàlaia, invertint 21 hores
i 43 minuts per completar el
recorregut i els més de 30.000
metres de desnivell total. El
madrileny Sergio Arias i Joan
Soler van acompanyar-lo en
segon i tercer llocs.
Lukla (Nepal)

Albert Pujol
guanya la Marató
del Montseny
St. Esteve de Palautordera

La 8a edició de la Marató del
Montseny, on van participar
600 atletes i que feia 45km
i 2.700 metres de desnivell
positiu, va tenir com a guanyador el taradellenc Albert
Pujol. Va fer el recorregut
amb 4 hores 21 minuts i 51
segons, només cinc segons
menys que el segon.

CA VIC

245 atletes van participar el
30 de desembre de l’any 1979
en el Campionat d’Atletisme
de Fons del Ripollès, que es
va organitzar per primera
vegada. Darrere d’aquella
prova hi havia el Consell
Municipal d’Esports i el Club
Ripoll Esport i Salut, però
sobretot els dos màxims responsables d’aquesta entitat
que s’acabava de crear al
municipi, Raimon Traver i
Antònia Burniol. A punt per
celebrar-se’n la quarantena
edició, Traver rememora que
la idea de crear aquest campionat va sorgir arran de la
seva participació en la Marató de Barcelona. No eren anys
de curses populars, però es
van plantejar d’organitzarho i se’n van sortir prou bé.
Traver afirma que “va ser una
cursa pionera a la Catalunya
interior”.
Malgrat que en aquella
primera edició ja hi havia
la supervisió de la Federa-

JORDI PUIG

Jordi Remolins
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Quatre dècades fent i desfent
camí entre Ripoll i Sant Joan
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La Mitja Marató de Ripoll de diumenge celebra l’aniversari de la primera edició
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ESPORTS

EL 9 NOU

Els dos equips del CA Vic que van ser primer i quart en categoria Sub-12

Èxits al Campionat de Catalunya
de relleus mixtos de cros
Canovelles
EL 9 NOU

El 17è Cros de Canovelles
va ser aquest any també el
Campionat de Catalunya de
relleus mixtos de cros. Entre
els participants va destacar
el subcampionat del CA
Granollers de Laia Andreu i
Genís Ferrández en la categoria absoluta, a 24 segons
de l’equip de l’AA Catalunya,
que es va imposar amb un
temps de 26min i 16seg.
En les categories inferiors,

l’equip Sub-12 del Club Atlètic Vic es va proclamar campió amb un temps de 8min i
8 segons, dos menys que el
segon, el CA Gavà. El grup
estava format per Pau Calveras, Núria Collell, Ferran
Salvans i Laura Santanera.
El tercer lloc se’l va endur el
Lleida UE amb 8min i 28seg,
el mateix temps que va fer
l’altre equip mixt Sub-12 del
CA Vic format per Miquelina
Gorgals, Kédir Bau, Emma
Garcia i Freedom, que va acabar en quart lloc.

esports 47
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Polideportivo
Fútbol

Solari pasa la prueba
y será el entrenador
del Real Madrid
AGENCIAS
MADRID

Borja el Miura (derecha), durante su seminario en el Kick Boxing I Muay Thai. FOTO: JOAN MARTÍNEZ

Muay Thai

De campeón del mundo a
dar una clase en Tarragona
Borja el Miura, residente en Tailandia, cuatro veces campeón de
España y una del mundo, impartió su masterclass en un gimnasio
RAÚL COSANO
TARRAGONA

El madrileño Borja el Miura, luchador profesional de muay thai
y toda una referencia en su disciplina, ha pasado por Tarragona
para impartir una masterclass.
Borja despachó en el gimnasio
Kick Boxing I Muay Thai una sesión a modo de seminario para
dar algunas de las claves de la excelencia en sus habilidades. Borja
aleccionó a jóvenes aspirantes,
dotándoles de algunas de las técnicas que ha utilizado en los más
de 100 combates que lleva dispu-

tados hasta el momento. Durante
prácticamente seis horas y media,
hizo un repaso por conceptos técnicos, teóricos y prácticos sobre
muay thai y tradición tailandesa
vinculadas al boxeo. También repasó algunas de las ideas que vertebran su filosofía de vida, en
parte vinculadas al budismo, la
religión que practica.
Entre otros logros sobre el ring,
Borja el Miura ha sido cuatro veces campeón de España y una del
mundo. Es uno de los luchadores
más potentes a nivel mundial en
su peso. «Ha sido un honor tenerle con nosotros. Es un gran cam-

Alpinismo

El libro sobre Cadiach del
periodista Francesc Joan
gana el Jacint Verdaguer
REDACCIÓN
TARRAGONA

‘Els 14 vuitmils d’Òscar Cadiach i
Puig’, escrito por el periodista del
Diari de Tarragona Francesc Joan
i Matas y publicado por la editorial Cossetània, de Valls, ha obtenido el Premi Jacint Verdaguer al
mejor libro sobre narrativa de

montaña, cultura, patrimonio y
tradiciones escrito en lengua catalana. El galardón se enmarca dentro del Premi Editorial del Llibre
de Muntanya que se entregó durante la Fira de Muntanya celebrada en Vic.
El jurado premió el libro porque
«es atractivo en su formato, redacción y fotografía y pone al al-

peón, con un nivel de técnica muy
alto», comenta Albert Giménez,
responsable del gimnasio que
acogió la sesión. Borja el Miura,
exmilitar que dejó el ejército para
dedicarse por completo al boxeo,
lleva cinco años afincado en Tailandia. Allí se fue a vivir para lanzar definitivamente su carrera,
que se mueve entre el país asiático y España. Los asistentes a su
sesión tuvieron la oportunidad de
perfeccionar su técnica gracias a
los consejos y las sugerencias de
este luchador que aspira a seguir
engrosando su ya reputado palmarés de títulos.

cance de todo el mundo los méritos alpinísticos de toda una vida
de Òscar Cadiach, situándolo como el más grande alpinista catalán en activo», aseguró.
La distinción realza además la
figura del propio alpinista tarraconense, que culminó el proyecto
de completar las 14 cimas más
altas del planeta sin oxígeno adicional y ha situado al alpinismo
catalán en el pódium de los grandes a escala internacional. Al mismo tiempo el premio distingue a
Cossetània, especializada desde
1996 en la edición de libros de
temática excursionista. «Si Òscar
ha pisado todas las grandes cimas, la editorial nos ha creado
una montaña de títulos que ya
llegan a los 240!», dice el jurado.

El técnico argentino ha
ganado sus cuatro partidos
al frente el conjunto blanco
tras suplir a Lopetegui
Santiago Solari ha pasado la
prueba. El Real Madrid remitió
ayer a la Federación Española
de Fútbol (FEF) el contrato del
argentino, que deja de ser entrenador interino del Real Madrid
para convertirse en fijo. Una
continuidad que el rosarino ha
logrado ganando los cuatro partidos que ha disputado al frente
del conjunto de Concha Espina
mientras duraba el carácter de
provisionalidad de que dotó la
entidad su ascenso desde el filial
tras el despido el pasado 29 de
octubre de Julen Lopetegui.
Las victorias en Copa del Rey
ante el Melilla (0-4), en Champions frente al Viktoria Pilsen
(0-5), y los dos triunfos en Liga
frente al Valladolid (2-0) y contra el Celta (2-4) han llevado a
la entidad que preside Florentino Pérez a validar la permanencia de Solari en el banquillo,
recompensando así dos semanas
de trabajo que se cerraron con
15 goles a favor y dos en contra
por parte de un equipo que venía de sufrir una pésima racha
de cinco encuentros sin conocer
la victoria antes del nombramiento del argentino, saldados
con cuatro derrotas y un empate
y coronada con una humillante

goleada en el clásico disputado
en el Camp Nou.
Una nefasta trayectoria que
tumbó a Lopetegui y alumbró el
ascenso de quien fuera integrante del ‘Madrid de los galácticos’,
que tras cinco años y pico curtiéndose en La Fábrica tomó las
riendas de una escuadra que penaba sin pegada tras detener
con el tanto de Marcelo ante el
Levante en ocho horas y un minuto una sequía casi sin parangón en Chamartín.
Solari ha logrado cambiar la
dinámica y revertir la mala marcha de un equipo que parecía
defenestrado en Liga pero que
se ha marchado al parón de selecciones a cuatro puntos del líder, gracias a su triunfo en Balaídos y la derrota del Barcelona
en el Camp Nou ante el Betis.
Y el Celta despide a su técnico

Mientras, un entrenador de Primera dejaba ayer a su equipo. El
argentino Antonio Mohamed no
continuará como entrenador del
Celta de Vigo, informó la entidad que preside Carlos Mouriño
a través de un comunicado de
prensa al día siguiente de perder en casa frente al Real Madrid, y agregaba que será reemplazado por el portugués Miguel
Cardoso. Mohamed llegó el pasado verano a Balaídos avalado
por el presidente y máximo accionista del club, Carlos Mouriño, para suplir a Juan Carlos
Unzué, en quien la directiva
perdió la confianza a finales de
la pasada temporada.

Jordi Ferré, editor de Cossetània, y Francesc Joan, autor del libro, en
la Fira del Llibre de Muntanya de Vic. FOTO: CEDIDA
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A la muntanya!
Lluís Llort

Hi ha festivals de poesia, de novel·la negra, històrica,
ciència-ficció, infantil i juvenil, premis de tot això i
també d’assajos o ficcions de temàtica marinera i, entre d’altres, de llibres de muntanya. El cap de setmana
passat va tenir lloc a Vic la Fira de Muntanya, amb una
afluència de 12.000 persones. Inclou la Fira del Llibre
de Muntanya, que ha lliurat per quart cop uns premis a

llibres publicats per donar rellevància, en quatre categories –en català, altres llengües, guia i mapa–, a la
feina dels autors i de les editorials per promocionar i
divulgar la cultura, els esports i el patrimoni natural i
arquitectònic de l’entorn de la muntanya. Així que,
com cantaven Uri Gheller y los Cucharas, “jo vaig a la
muntanya, onta vaig? A la muntanya!”

Les recurrents adaptacions a la petita i la gran pantalla
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ara Hulk, un científic que a
causa d’un accident de laboratori és transforma
en una fera cada
cop que s’encén
per algun motiu. O els X Men,
amb què obriria
un submón, el
dels mutants. Un
cop més, nois i noies
amb talent però inadaptats que intenten sense
gaire sort trobar el seu
encaix. Seus són també
Iron Man, Thor, Doctor
Strange i un d’especialment ben trobat: Dare Devil,
conegut inicialment a l’Estat
espanyol com
Dan Defensor.
Un nen que es queda cec a causa d’una
substància
radioactiva que alhora l’estimula

fins a l’infinit la resta dels
sentits. Nascut al barri de
la Cuina de l’Infern i fill
d’un boxejador fracassat,
Matt Murdock, que és així
com es diu en realitat, es fa
advocat i lluita per la justícia. De dia al tribunals i de
nit als carrers.
Stan Lee havia començat a treballar de ben jove.
Als 20 anys va entrar a
l’editorial Timely on es publicava un vell superheroi
que després s’incorporaria a la factoria Marvel: el
Capità Amèrica. Però Lee
volia ser un escriptor en la
línia de Conan Doyle i Stevenson, i això del còmic li
semblava poc, per això va
utilitzar el pseudònim de
Stan Lee per amagar la seva identitat. Era un nom
que fonèticament se semblava al seu nom de pila. La
seva identitat completa
era Stanley Martin Lieber.

La primera adaptació d’un
dels còmics de superherois
creats per Stan Lee va ser la
sèrie de televisió La Masa, un
hombre increíble (1977), dirigida per Kenneth Johnson i
protagonitzada Bill Bixby i
Lou Ferrigno, que va ser molt
popular. També a la televisió,
el 1977 es va adaptar The
amazing Spiderman, amb Nicholas Hammond.
La primera adaptació al cinema no va arribar fins al
1989, amb El vengador, dirigi-

da per Mark Goldblatt i protagonitzada pel suec Dolph
Lundgren, que es basava en
el còmic The Punisher. A partir d’aquí va començar el degoteig constant i en augment: Capitán América
(1990), d’Albert Pyun, amb
Matt Salinger; Blade (1998),
de Stehen Norrington i amb
Wesley Snipes. Stan Lee hi va
participar com a productor,
costum que repetiria sovint, i
també va fer breus aparicions
en unes cinquanta ocasions.
X-men (2000), dirigida
per Bryan Singer, adaptava

el còmic La Patrulla X, i hi van
participar actors com ara
Hugh Jackman, Patrick Stewart i Halle Berry. Spiderman
(2002), adaptació de Sam
Raimi que també signaria
dues parts més (2004 i
2007), amb els actors Tobey
Maguire, Kirsten Dunst, James Franco i Willem Dafoe.
Guillermo del Toro va dirigir el 2002 Blade 2. I el 2003
seria l’any de tres adapatcions X-Men 2, Daredevil
(protagoniztada per Ben Affleck) i Hulk, dirigida per Ang
Lee, amb Eric Bana i Jennnifer Connelly.
Fent un salt de superheroi
en el temps, arribem a Los
Cuatro Fantásticos (2005),
Elektra (2005), El motorista
fantasma (2007), protagonitzada per Nicolas Cage i Eva
Mendes, un nou Hulk (2008)
amb Edward Norton.
Robert Downey Jr. es va
convertir en Iron Man el
2008, dirigit per Jon Favreau. Van seguir altres
adaptacions de Thor,
Capitán América, Lobezno, Ant-man fins a
arribar als films en
què se’ls ha reunit a
tots, l’últim dels quals
és Vengadores: infinity
war (2018). Ara també
s’hauran reunit, per plorar la mort del seu creador.

Tant era així que va voler
marxar de la feina per fer
carrera com a escriptor,
però va ser la seva dona qui
li va parar els peus i el va
convèncer que el que ha-

ha sortit en infinitat de sèries i pel·lícules com a actor convidat interpretantse a ell mateix. La meitat
de les pel·lícules que es
projecten a Sitges, per posar un exemple, no haurien estat les mateixes sinó hagués estat per Stan
Lee, que va saber donar
personalitat a la Marvel,
va saber donar un nou
rumb als personatges a cada època i sobretot va saber traspassar del paper a
la pantalla una munió de
personatges que ara formen part de l’imaginari de
totes les generacions. Des
dels que van descobrir-los
als anys seixanta com als
milenials. Per això ha sabut comptar amb els avenços digitals. Res té a veure
la primera versió cinematogràfica de Spiderman,
en què la manera de grimpar per les parets era força

ridícula, a les tombarelles
inversemblants entre les
torres de Nova York que es
poden veure a la pantalla.
Com tampoc aquell primer i entranyable Hulk de
la televisió amb el que ara
podem contemplar en alta
definició. Però, sigui com
sigui, Lee ha mantingut
vius els personatges perquè, tot i ser superherois,
els va saber transmetre les
febleses de la naturalesa
humana en una època en
què tots els herois eren físicament i moralment
cent per cent perfectes.
Per això no és gens estrany que se’l conegui pels
seus milions d’admiradors
d’arreu del món coara
Stan, the Man Stan l’Home. A l’univers, ja no de
Marvel, sinó de tota la història del còmic, és una de
les peces més importants i
clau. ■

Stan Lee és un
referent per a
molts autors de
còmic, però
també d’altres
disciplines

via de fer era crear els seu
personatges. I així van néixer el 4 Fantàstics.
Stan Lee és un referent
per a molts autors de còmic, però també d’altres
disciplines, la prova és que
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Territori congela l’extracció de
runa de la pedrera que provoca
els bonys de la C-17 al Pinós
(Pàgina 7)

La Fiscalia de Medi Ambient ha demanat un informe complet als Mossos sobre els abocaments i l’extracció de roca
(Pàgina 6)

Protesta sense
incidents a Torelló
per una carpa de
Ciutadans a la
plaça Nova
(Pàgina 10)

(Pàgines 2 i 3) L’alcalde de Prats, Isaac Peraire, i la consellera de Justícia, Ester Capella, durant l’enterrament de divendres

El Tona s’imposa
al Manlleu gairebé
quatre dècades
després de l’últim
enfrontament

La consellera Ester Capella
va assistir divendres a l’acte
d’enterrament, al cementiri
de Prats, de les restes dels

(Pàgines 20 i 21)

18 soldats republicans que
van ser exhumats de les fosses de Sant Sebastià i Sant
Andreu de Llanars. Capella

El derbi és blanc-i-blau
El derbi va acabar amb victòria (0 a 3) del Voltregà. Aquesta
nova derrota situa el Vic a l’últim lloc de la classificació, una
posició inèdita pels vigatans durant les dues darreres dècades.

va assegurar que amb aquesta acció les víctimes “podran
descansar dignament,
vuitanta anys després”. En

(Pàgines 4 i 5)

MARTÍ PRATS

aquesta zona hi ha uns 250
soldats enterrats en fosses
que van ser assassinats per
les tropes franquistes.

Un pont nou que vol ser un atractiu
Manlleu va celebrar la finalització de les obres del pont
de Can Molas amb un espectacle de llum i música. La nova
il·luminació vol ser un nou atractiu pel municipi.

ALBERT LLIMÓS

(Pàgines 24 i 25)
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La Fira de la
Muntanya de
Vic supera les
expectatives amb
12.000 assistents

Soldats republicans, al cementiri de Prats

JORDI PUIG

(Pàgines 44 i 45)
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El Voltregà
tancarà aquest
dilluns el fitxatge
de Mia Ordeig per
reforçar l’equip
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El síndic de Vic
demana canviar els
rètols dels carrers
que marginen el
nom de Sentfores

La nit de divendres, l’espai
dedicat al material de segona
mà de la Fira de la Muntanya
de Vic es va omplir tant de
públic que es va haver de
regular l’accés i a fora es va
formar una llarga cua. Era el
primer avís del que passaria
durant el cap de setmana,
no amb la mateixa intensitat
però sí amb un nombre de
visitants constant. “Els que
venen al mercat de segona
mà també acaben entrant
a la resta de la fira”, explicava Miquel Ylla, el primer
president de l’Associació
Cultural del Llibre de Muntanya i un dels impulsors
d’aquesta gran fira, que ja
ningú no dubta que és el lloc
de visita obligada abans que
no comenci la temporada
d’hivern.
La suma d’ofertes és el
que està catapultant la fira,
enguany amb ampliació del

Alpina), i el Premi Collsacabra, al millor llibre en llengua no catalana, a Libros de
cima (Ed. Desnivel), sobre
els llibres de registres que hi
ha en els cims i que recullen
els sentiments d’aquells que
els han pujat.
I entre els que pugen cims,
destacava sens dubte la
presència de Peter Habeler,
que dissabte a la tarda mantenia un diàleg amb Ferran
Latorre, en una de les sessions més concorregudes de
l’espai destinat a xerrades i
presentacions, on també hi
va passar Anna Comet amb el
corredor Zait Ait Malek, del
qual l’osonenca ha escrit un
llibre. En la part esportiva i
de material, l’optimisme del
sector de l’esquí amb una
temporada que s’anuncia
primerenca era evident. No
només de les estacions: el de
l’esquí de muntanya és un
món que “està explotant”,
deia Jordi Parera, d’Esports
Estel.

De bicis amb bateria...
El recinte firal, testimoni del ‘boom’ que viuen les bicicletes elèctriques
Vic
David Larrubia

Dins del pavelló comercial,
enguany van tenir protagonisme especial les bicicletes
elèctriques, avui de moda.
“N’hi ha per a totes les
necessitats i per a totes les
butxaques”, explicava Albert
Datzira, tercera generació de
Bicicletes Vila Ors, de Vic,
una de les tres empreses que
hi tenien estand. Les bicicletes elèctriques “les solen utilitzar molta gent a partir dels
50 anys”, alguns dels quals
“ja han practicat ciclisme
però no estan en tan bones
condicions físiques per fer
molt esforç o tenen alguna
lesió”, apuntava Datzira.
Actualment les bicicletes
elèctriques més barates
ronden els 2.000 euros, “tot
i que n’hi ha algunes de més

econòmiques”. També se’n
poden trobar de fins a 9.000
euros. N’hi ha amb suspensió
només davantera o amb suspensió per davant i darrere.
Lògicament, les bicicletes
amb suspensió per davant i
darrere són més cares.
Malgrat que s’han posat de
moda, encara se’n venen més
de convencionals “pel fet
que són més econòmiques”.
Alguns clients, però, quan ja
estan decidits a destinar-hi
més de 2.000 euros, “potser
prefereixen gastar-se els
diners en una d’elèctrica que
no en una de normal més
bona”. Un dels aspectes clau
de les bicicletes elèctriques
és el de la bateria, la durada
de la qual “depèn de l’energia que s’utilitzi i del recorregut que fas”. Òbviament,
també dependrà del model
de bateria: “Com més potent

i més bona, més et durarà”.
La mateixa bicicleta permet
escollir el funcionament que
es vulgui, és a dir, que es pot
triar entre si ficar en mode
normal (o sigui, com qualsevol) o en mode elèctric. Això
sí, “la bici elèctrica no funciona si no es pedala”. I com
a molt es pot arribar a una
velocitat de 25 quilòmetres
per hora. Les bicicletes que
poden superar aquesta velocitat ja es declaren com un
ciclomotor.
Datzira també aconsellava
que a l’hora d’escollir una
bicicleta es pensi en l’ús i la
funcionalitat que se li vol
donar: “No és el mateix comprar-ne una que et circula
per ciutat o les proximitats
que una que sigui de muntanya o per carretera, ja que
el motor varia segons cada
model”.

Albert Datzira, de Vila Ors, atenent un client a la fira, aquest divendres

MARC SANYÉ

Jordi Vilarrodà

sector destinat a les càmpers,
ben visibles en l’accés de
visitants al recinte firal. No
hi falta res, i, a més, hi ha
un valor afegit: el sector del
llibre. “Perquè seré agosarat,
però sense llibres no hi ha
muntanya, els llibres creen
les muntanyes que imaginem”, deia Ylla. Per això, a
més de totes les presentacions de novetats, Vic és el lloc
on s’entrega el Premi Editorial del Llibre de Muntanya,
en les seves quatre modalitats. El principal, el Premi
Jacint Verdaguer, requeia
enguany en Els 14 vuitmils
d’Òscar Cadiach i Puig, de
Francesc Joan, publicat per
Cossetània Edicions, amb un
accèssit per a la jove editorial
Tushita i el llibre Roques,
glaceres i cims, homenatge a
un gran de l’alpinisme com
Emili Civis. El Premi Arthur
Osona a la millor guia va ser
per a Berguedà vertical; el
Juli Soler al millor mapa, per
al de Puigpedrós (Editorial
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La Fira de la Muntanya de Vic tanca una edició que ha superat les
expectatives, amb 12.000 assistents, segons l’organització
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Muntanya
crida muntanya
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Escalada, esquí, càmpers, bicicletes, llibres, segona mà... La suma
d’ofertes ha convertit la Fira de la Muntanya de Vic en aquell lloc on
cal anar abans que comenci la temporada. L’edició d’enguany gairebé
ha superat les expectatives. La satisfacció era evident a l’organització
i als expositors, amb novetats en bicicletes i càmpers.
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El campionat d’Open
Bloc no ha estat una excepció en l’èxit de la fira. Amb
una inscripció de 300 escaladors, que es va haver de
tancar, s’ha convertit en un
dels més concorreguts de
Catalunya d’aquesta modalitat. “Hi ha molt nivell,
i els premis en metàl·lic
segur que també hi han ajudat”, explicava dissabte a la
tarda Carles Redorta, responsable d’aquesta part de
la fira. En categoria absoluta, el guanyador masculí va
ser el canari Jerome Gonzàlez, seguit de Pol Roca, de
Sant Quirze de Besora. En
la categoria femenina va
guanyar Ruth Montsech, i
Aida Torres va quedar en
segon lloc. Entre els joves,
Lluc Macià va ser el primer
classificat Sub-18 mentre
que Ot Carol i Gal·la Pérez
ho van ser en Sub-15, i
Arnau Godet i Júlia Benach
en els més joves, els Sub-12.
A la fotografia de dalt, una
imatge dels participants en
plena acció. A última hora
d’aquest diumenge, l’organització feia públiques les
xifres d’assistència, amb
12.000 visitants, superant
en més de 3.000 els de l’any
passat. El mercat d’ocasió
(imatge de baix, a l’esquerra) ha incrementat en un
62% el volum de vendes de
l’any passat. La conferència
amb més assistents va ser la
de Peter Habeler (a la fotografia de sota, a la dreta),
que va reunir més de 200
persones de públic.
Vic
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‘Corpus’ bibliogràfic

L’Associació Cultural del Llibre de Muntanya
també se suma a fer ‘memòria’ de publicacions
l’abast de tothom a partir
d’un portal web”, explicava
Escalé, que també ofereix la
Laia Miralpeix
possibilitat que les persones
Joan Escalé, fill de Navarcles
interessades “puguin venir a
i resident a Barcelona, és el
consultar-ho personalment”.
promotor del Corpus BiblioHabitual de la muntanya i
gràfic Excursionista Català.
de l’alpinisme, en els últims
Fomentar-lo i fer-lo créixer
anys també ha estat connecés un dels objectius que s’ha
tat al món excursionista a
marcat la nova Associació
través de la
Cultural del
Federació
Llibre de
Catalana
Muntanya,
d’Entitats
que s’estreExcursionisnava aquest
tes (FEEC),
cap de setvalorant
mana amb
novetats
l’organitzabibliogràció de la Fira
fiques a
del Llibre de
la revista
Muntanya
Vèrtex o forde Vic i de la
mant part
qual Escalé
del jurat
forma part.
del Premi
La seva
Vèrtex. La
afició per la
seva relació
muntanya
amb la Fira
l’ha portat
del Llibre de
a recopilar
Muntanya
els últims 15 Joan Escalé, al recinte firal del Sucre
comença
anys diverses
quan li van demanar de forpublicacions sobre excursimar part del jurat i, a partir
onisme i compta, avui, amb
d’aquí, amb la idea de crear
7.600 publicacions ressenyala nova associació, “em van
des, 5.500 de les quals les té
demanar d’impulsar el Corfísicament a casa seva, forpus Bibliogràfic”, partint
mant el que ha anomenat el
d’un altre dels objectius de
Corpus Bibliogràfic Excursil’entitat que és “la divulgaonista. “És un projecte destició i promoció de llibres,
nat a recopilar totes aquelles
revistes, mapes i guies relapublicacions que tinguin a
cionades amb la muntanya” i
veure amb l’excursionisme
també “que serveixi per a la
des dels seus orígens fins
investigació”, conclou Escalé.
a l’actualitat i posar-les a
Vic
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El campionat
d’Open Bloc, un
dels atractius
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El sector dels càmpers, a l’entrada del recinte, va despertar interès del públic

MARC SANYÉ
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EL CALAIX
EL 9 NOU

... a cases amb rodes
El sector del càmper, també de moda, amb presència destacada
Vic
M.E.

Com les bicis elèctriques, el
turisme de càmper també
està de moda. Els seus practicants valoren la sensació de
llibertat i el contacte amb la
natura i, per tant, són públic
potencial per a la Fira de la
Muntanya, que enguany va
voler reforçar la presència
d’aquest sector dedicant-li
un espai específic a fora del
recinte firal. S’hi van aplegar
mitja dotzena d’empreses
dedicades al lloguer, l’adaptació o els complements
d’aquest tipus de vehicles.
Molts nous emprenedors
no volen deixar escapar
l’oportunitat de satisfer
nous clients que busquen
una experiència diferent,
que avui té poc a veure amb
aquella moda hippie sorgida

als anys 60 i 70. El sector
ha entrat de ple a les comoditats del segle XXI. Ho té
clar, per exemple, Jordi de
Mingo, de Sant Celoni (el
Vallès Oriental). Fins fa 10
anys es dedicava a restaurar
furgonetes, entre les quals
moltes de les mítiques Volkswagen. I va veure que allà
hi havia negoci. Va muntar
Equip Campers, una empresa
que es dedica a vendre accessoris i tendes de sostre per a
aquests vehicles. I molt més:
“Venem i muntem tot el que
faci falta perquè la gent es
camperitzi”, apuntava. Tot i
reconèixer que el sector ha
viscut un notable creixement
els últims anys, “acaba sent
un boom moderat”, advertia,
en el sentit que “la demanda
ha crescut, però també hi ha
molta competència; tothom
hi ha vist una oportunitat”.

És el cas de Carles Peñarroya, de Fornells de la Selva
(el Gironès). Fa més de 15
any que ja era “usuari” d’una
càmper i es trobava que molta gent “s’interessava per
aquest món i ens demanava
per provar-la”. Fa tres anys
va decidir “fer la transició” i
crear la seva pròpia empresa, Bravavans, una agència
dedicada exclusivament al
lloguer, des de càmpers
bàsiques (aptes per a dues
o quatre persones) fins a les
anomenades gran volum,
“més similars a una autocaravana”. Peñarroya també
reconeixia el fort creixement
que està experimentant el
sector –“es parla d’un 30%
l’últim any i de més d’un
150% en els últims tres”–,
en bona part gràcies a una
gran diversificació del perfil
d’usuaris.

19.00 CONNECTI.CAT.
20.00 TERRITORI CONTEMPORANI. Marcel Pey.
20.30 EL 9 INFORMATIU /
EL 9 MAGAZÍN. Entrevista a
Titi Roca, regidor de Joventut,
Habitatge i Esports de l’Ajuntament de Vic, sobre la campanya
d’atenció a les persones amb
diversitat funcional, i psicologia
amb Meràkia.
21.00 TEMPS AFEGIT. Jaume
Torras, segon entrenador del
RCD Espanyol.
22.30 EL 9 INFORMATIU / EL 9
MAGAZÍN.
23.00 TEMPS AFEGIT.
0.30 EL 9 INFORMATIU / EL 9
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6.00 EL 9 INFORMATIU / EL 9
MAGAZÍN.
6.30 TERRITORI CONTEMPORANI.
7.00 NOTÍCIES EN XARXA.
9.00 L’HORA DE LA VERITAT.
11.00 EL 9 INFORMATIU / EL 9
MAGAZÍN.
11.30 L’ENTREVISTA. Eudald
Calvo, alcalde d’Argentona.
12.30 TEMPS AFEGIT.
14.00 AL DIA CATALUNYA
CENTRAL. Informatiu.
14.30 DE TEE A GREEN. Golf.
15.00 AL DIA CATALUNYA
CENTRAL. Informatiu.
15.30 LLEIDA 360.
16.00 AL DIA CATALUNYA
CENTRAL. Informatiu.
16.30 BEN TROBATS. Magazín.
18.30 TERRITORI CONTEMPORANI. Marcel Pey.
19.00 CONNECTI.CAT.
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Entrevista a
Jaume Torras
Esther Rovira i Guillem
Freixa entrevistaran
aquest dilluns el segon
entrenador del RCD
Espanyol. Serà després de
repassar la jornada.
Temps afegit
dilluns, 21.00 i 23.00

L’actualitat diària,
amb Jordi Molet
EL 9 FM i EL 9 TV es
lleven cada matí amb el
magazín diari d’actualitat,
nacional i comarcal, que
es complementa amb seccions variades.
L’hora de la veritat
de dilluns a divendres, 9.00

L’actualitat de les
comarques centrals
Natàlia Peix (a la foto)
presenta cada migdia l’informatiu de referència a
les comarques d’Osona,
el Bages, el Berguedà, el
Moianès i el Solsonès.
Al dia Catalunya Central
de dilluns a divendres, 14.00

Dijous 15

20.00 QUATRE PARAULES.
Miquel Ylla Burés, de l’Associació Cultural del Llibre de Muntanya, metge, bibliòfil i autor de
llibres de muntanya.
20.30 EL 9 INFORMATIU / EL
9 MAGAZÍN. Joaquim Comella Riera, gerent de Casa Riera
Ordeix, que presenta el llibre
Llonganissa de Vic. Emocions al
plat, i Creu Roja Osona.
21.00 QUATRE PARAULES.
21.30 BOJOS DE CASTELLS.
22.30 EL 9 INFORMATIU / EL 9
MAGAZÍN. .
23.00 QUATRE PARAULES.
23.30 BOJOS DE CASTELLS.
0.00 LLEIDA 360.
0.30 EL 9 INFORMATIU / EL 9
MAGAZÍN.
1.00 CONNECTI.CAT.
2.00 QUATRE PARAULES.
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ
DINÀMIC.
Dimecres 14
6.00 EL 9 INFORMATIU / EL 9
MAGAZÍN.
6.30 QUATRE PARAULES.
7.00 NOTÍCIES EN XARXA.
9.00 L’HORA DE LA VERITAT.
11.00 EL 9 INFORMATIU / EL 9
MAGAZÍN.
11.30 L’ENTREVISTA. Avancem
contra la diabetis?
12.30 BOJOS DE CASTELLS.
13.30 QUATRE PARAULES.
14.00 AL DIA CATALUNYA

6.00 EL 9 INFORMATIU / EL 9
MAGAZÍN.
6.30 AVENTURA’T.
7.00 NOTÍCIES EN XARXA.
9.00 L’HORA DE LA VERITAT.
11.00 EL 9 INFORMATIU / EL 9
MAGAZÍN.
11.30 L’ENTREVISTA. Albert
Pla, cantant.
12.30 LA TRAMOIA.
13.30 FIRA DE LA MUNTANYA
2018. Reportatge.
14.00 AL DIA CATALUNYA
CENTRAL. Informatiu.
14.30 TELÓ DE FONS. Presenta:
Laura Contreras.
15.00 AL DIA CATALUNYA
CENTRAL. Informatiu.
15.30 GAUDEIX LA FESTA.
16.00 AL DIA CATALUNYA
CENTRAL. Informatiu.
16.30 BEN TROBATS. Magazín.
18.30 GAUDEIX LA FESTA. Presenta: Joan Ignasi Gómez.
19.00 CONNECTI.CAT.
20.00 TELÓ DE FONS.
20.30 EL 9 INFORMATIU / EL
9 MAGAZÍN. Presenta: Clàudia
Dinarès.
21.00 ANGLE OBERT. Santi
Vivet, alcalde de Torelló, i el de
l’Esquirol, Àlex Montanyà.
22.00 TELÓ DE FONS.
22.30 EL 9 INFORMATIU / EL 9
MAGAZÍN.
23.00 ANGLE OBERT.
0.00 TELÓ DE FONS.
0.30 EL 9 INFORMATIU / EL 9
MAGAZÍN.
1.00 CONNECTI.CAT.
2.00 GAUDEIX LA FESTA.
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ
DINÀMIC.
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12.30 7 DIES. Joaquim Nadal,
exconseller de Política Territorial i Obres Públiques (20032010); Jaume Sañé, biòleg i
expert en fauna; Lluc Salellas,
periodista, politòleg i autor de
Franco Lives On, i Pep Garcia,
escriptor i gestor cultural. Presenta: Jordi Molet.
14.00 AL DIA CATALUNYA
CENTRAL. Informatiu. Presenta: Natàlia Peix.
14.30 DE TEE A GREEN. Golf.
15.00 AL DIA CATALUNYA
CENTRAL. Informatiu.
15.30 TELÓ DE FONS.
16.00 AL DIA CATALUNYA
CENTRAL. Informatiu.
16.30 BEN TROBATS. Magazín.
Presenta: Clara Tena.
18.30 EN JOC.

Dimarts 13

CENTRAL. Informatiu.
14.30 TERRITORI CONTEMPORANI. Marcel Pey.
15.00 AL DIA CATALUNYA
CENTRAL. Informatiu.
15.30 QUATRE PARAULES.
16.00 AL DIA CATALUNYA
CENTRAL. Informatiu.
16.30 BEN TROBATS. Magazín. 18.30 CAMINANT PER
CATALUNYA. Divulgatiu.
19.00 CONNECTI.CAT.
20.00 FIRA DE LA MUNTANYA
2018. Reportatge.
20.30 EL 9 INFORMATIU / EL 9
MAGAZÍN.
21.00 LA TRAMOIA. Jordi
Arqués, director d’Argelers,
l’obra que es podrà veure divendres, dissabte i diumenge a
Centelles en el marc de la Trobada de Teatre d’Osona, i Enric
Sánchez, que presenta el seu nou
projecte Overviewc.
22.00 FIRA DE LA MUNTANYA
2018. Reportatge.
22.30 EL 9 INFORMATIU / EL 9
MAGAZÍN.
23.00 LA TRAMOIA.
0.00 AVENTURA’T.
0.30 EL 9 INFORMATIU / EL 9
MAGAZÍN.
1.00 CONNECTI.CAT.
2.00 FIRA DE LA MUNTANYA
2018.
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ
DINÀMIC.
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6.00 CAMINANT PER
CATALUNYA. Vall de Núria-Err.
6.30 TELÓ DE FONS. Elles (les
dones creadores) tallen el bacallà.
7.00 NOTÍCIES EN XARXA.
Presenten: Oriol Pujadó i Thaïs
Trujillo.
9.00 L’HORA DE LA VERITAT.
Presenta: Jordi Molet.
11.00 PAISATGES ENCREUATS.
Baixa Tordera.
11.30 L’ENTREVISTA. Jordi
Puigneró, conseller de Polítiques
Digitals i Administració Pública.
Presenta: Mònica Hernàndez.

MAGAZÍN.
1.00 CONNECTI.CAT.
2.00 DE TEE A GREEN. Golf.
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ
DINÀMIC.
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EL 9 TV

LA PROGRAMACIÓ D’AQUESTA SETMANA

EXEMPLAR DE SUBSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA D’EL9NOU- QUEDA PROHIBIDA LA SEVA DISTRIBUCIÓ O REENVIAMENT

EXEMPLAR DE SUBSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA D’EL9NOU- QUEDA PROHIBIDA LA SEVA DISTRIBUCIÓ O REENVIAMENT
EXEMPLAR DE SUBSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA D’EL9NOU- QUEDA PROHIBIDA LA SEVA DISTRIBUCIÓ O REENVIAMENT

LA GUIA

EL 9 NOU

Reportatge de la
Fira de la Muntanya
Reportatge per resumir
els tres dies intensos d’activitat al voltant del món
de la muntanya que s’han
viscut al recinte firal El
Sucre de Vic.
Fira de la Muntanya 2018
dimecres, 20.00, 22.00 i 2.00

Jordi Arqués, amb
Jordi Sunyer
L’actor i director de teatre
parlarà d’Argelers, l’espectacle que estrenaran a
Centelles en el marc de la
Trobada d’Osona. També,
Enric Sánchez.
La tramoia
dimecres, 21.00 i 23.00

Vivet i Montanyà a
l’‘Angle obert’
L’alcalde de Torelló, Santi
Vivet, i el de l’Esquirol,
Àlex Montanyà, seran
dijous a l’espai de política
per parlar de l’últim tram
del mandat.
Angle obert
dijous, 21.00 i 23.00

DISSABTE, 10 DE NOVEMBRE DE 2018

Diari de Girona

La Setmana del 10 al 16 de novembre
FIRES
Fins demà, Fira de la Ratafia a Santa Coloma de Farners, Fira del Vi Nou de
Calonge a Calonge, Saló Creativa a l’Hospitalet de Llobregat, Expominer. Saló
dels Minerals, Fòssils i Joieria a Barcelona, Funifira, Fira del Modelisme, l’Oci
Ferroviari i la Gastronomia de Gelida a Gelida, Fira de Novembre de Vilanova
a Vilanova i la Geltrú, Saló de Nuvis. Saló d’Equipaments i Serveis per a Cerimònies a Lleida i Fira de la Muntanya, Fira de la Muntanya Vic-Collsacabra i
Mercat la Muntanya Activa i Turisme Blanc a Vic.
Avui i demà, Mostra i Concurs d’Aus a Camallera, Fira de Sant Martí a Puigreig, Fira Alimentabò - Promoció de Productes Típics a Sant Andreu de Llavaneres, Fira de Tardor i Fira de Novembre a Sort, Exposició, Fira Medieval d’Oficis de Súria a Súria,
Demà, Fira de l’Intercanvi a Mieres i Fira de la Perdiu-Fira de Sant Martí a
Vilanova de Meià.
Dies 11 i 12, Fira de Sant Martí a Amer, Fira Artesana de Sant Martí a Sant Celoni, i Fira de Tador a Salàs de Pallars.
Del 16 a 18, Fira de Sant Martirià/Firestany a Banyoles, Fira de l’Oli Novell,
Cítrics i Comerç a Santa Bàrbara, i Tot Nuvis a Reus.
El dilluns, Fira de Tardor a Arenys de Munt.

CONSELLS
Pel que fa al seguiment del saltiró de la colza es recomana observar des de la
naixença i fins a 4 fulles.
Aplicar dejeccions ramaderes, principalment purins, sobre el rostoll i/o palla
del cereal després de la sega no és una pràctica recomanable si es vol aprofitar
de forma òptima els nutrients que contenen les dejeccions.
Com es mesuren els 10 km per al trasport de dejeccions? Els 10 km són en línia
recta, des de la granja. És a dir, si en un radi de 10 km de la granja, hi tens tots els
camps, no estàs obligat a instal·lar el GPS.
Els beneficis de les rotacions de cultius són nombrosos, tant a nivell agronòmic
com a nivell ambiental. Aporten beneficis que es mostren en la fertilitat del sòl,
en el control de les herbes i de les plagues i malalties. Les rotacions, juntament
amb altres tècniques aplicades, permeten fer un maneig menys dependent dels
inputs externs, fet que deriva en una gestió més sostenible.
Els primers símptomes d’aranya roja en blat de moro que podrem observer són
un puntejat blanquinós a sobre de les fulles, més accentuat vora el nervi central,
senyal de les primeres morts cel·lulars. Amb el temps la fulla sencera pren un aspecte descolorit o més pàl·lid del normal. Les fulles poden acabar morint i la planta
assecar-se ràpidament.
La superficie conreada amb colza no ha deixat d’augmentar en els últims anys.
La principalraó és: permet un millor ús de la maquinària disponible, ja que s’ha
de sembrar un mes abans que els cereals, això permet sembrar molta més superficie amb la mateixa màquina, el que repercuteix en la rendibilitat de les explotacions.
En molts casos, la palla del cereal d’hivern s’empaca i s’exporta de la parcel·la
sense pensar en les repercussions que realment té la gestió d’aquest subproducte
sobre el sòl i els cultius posteriors.
Els productes orgànics líquids que es poden aplicar en cobertora en cereals d’hivern són molts (purí de porcí, purins de boví, fracció líquida fruit d’una separació
sòlid-líquid, efluents d’una planta de biogàs, etc.). Cadascun d’ells té unes riqueses
variables de nutrients que cal conèixer per poder ajustar la dosi. El nitrogen és el
més important i variable, però no cal oblidar que al treballar amb dejeccions ramaderes també s’estan aportant altres nutrients com potassi, fòsfor, sofre o micronutrients. Aquests aportacions col·laterals poden explicar els millors resultats
de producció i qualitat que s’han esmentat en l’apartat anterior, quan s’aporten
habitualment dejeccions ramaderes.
El principal avantatge dels antigramínics específics és la seva gran eficàcia. A
més, són molt eficaços fins i tot en tractaments lleugerament tardans, amb les
males herbes a inicis de l’encanyat. Per això es tendeix a retardar el tractament
fins a la sortida de l’hivern amb l’objectiu d’assolir les germinacions tardanes de
males herbes. El moment límit seria la iniciació floral de la colza, quan els primordis
florals es formen a la roseta. Si se sobrepassa aquest estadi fenològic, augmenta
el risc de fitotoxicitat, amb avortament de flors.
Al temps de potenciar el cultiu de lleguminoses es busca diagnosticar les necessitats dels agents de la cadena d’alimentació animal, i reconnectar aquesta cadena i fomentar la transferència de coneixement des de i cap a la investigació. Finalment, persegueix divulgar les activitats de Inpulse en el context de la promoció
de la producció i ús de lleguminoses i connectar a tots els agents de la cadena d’alimentació animal.
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Jesús
Domingo

COMUNICAR L’AGRICULTURA
n els últims anys, el
sector agrícola i ramader és considerat positivament, però sembla
que molts mitjans estan esperant
que salti algun tema relacionat
amb la producció d’aliments per
abundar en ell aconseguint que
una cosa de menjar quedi convertida en comidilla. Des del sector, el
que es pot fer és intentar contrarestar, no obstant crec que cal saber anar per davant. I és que la comunicació que es fa des del sector
agroalimentari és gairebé sempre a
la defensiva, gairebé sempre
després d’un escàndol, bola o faula, i gairebé sempre insuficient, ja
que com mostra la Llei de Brandolini, que diu que «la quantitat
d’energia necessària per refutar
una faula és un ordre de magnitud
superior a la necessària per crearla».
Crec que malauradament vivim en una societat on el consumidor final està allunyat físicament i culturalment del productor d’aliments i, en canvi, mai
aquest consumidor havia estat
tan preocupat pel que s’endú a la
boca. Es dona la incongruència
que el consumidor és àvid d’informació, vol saber i, no obstant
això, des del sector no sabem donar-li la informació que ens reclamen, alhora que alguns abusen
de la negativa. Això produeix la
incoherència que el consumidor
té a la seva disposició els aliments
més segurs de la història i, per
contra, mai no ha desconfiat tant
d’ells. En la meva opinió, és més
necessari que mai donar a conèixer i valorar la nostra agricultura,
en positiu, no a la defensiva, amb
dades i fets, no amb relats fantàstics o èpics. A casa nostra, com en
la majoria dels països europeus,
s’ha produït durant tota la segona
meitat del segle passat un procés
urbanitzador. Primer gota a gota i
després com un flux constant, la
despoblació va dessagnar el nostre medi rural, perdent-se així els
seus paisatges, la seva cultura i
sobretot el contacte directe amb
la producció d’aliments. Mentre
que en els anys - la meitat de
la població es dedicava directa-

ment al sector primari, en l’actualitat està per sota del , i el 
de la població viu en zones urbanes i compra els aliments en supermercats. Les generacions posteriors als anys  procedeixen
essencialment de les ciutats, fent
que fills i néts dels quals vam deixar el camp en aquells anys hàgim perdut el vincle directe amb
ell. Per a elles, pràcticament
l’únic contacte amb l’agricultura
és a través dels mitjans de comunicació. No obstant això, malgrat
aquesta desconnexió amb la producció d’aliments, aquestes mateixes generacions són les més
preocupades per l’alimentació.
Mai abans hi havia hagut una
preocupació tal per la nostra alimentació. Això és tremendament
positiu, perquè és conseqüència
d’un accés suficient i segur als aliments, i superat aquest llindar
podrem passar al següent.
En efecte, gairebé sense excepció, els nascuts a partir dels  no
han experimentat mai la sensació
de la fam, una ombra que ha planat sobre la nostra espècie des
dels seus orígens. Hauríem de valorar més el fet de poder disposar
d’aliments suficients i segurs amb
només anar a la botiga de la cantonada o al súper perquè no és
quelcom inherent a la naturalesa
humana, és aquest un èxit humà
«contranatura» que s’ha aconseguit amb el treball unit i acumulat
de moltes persones. En resum, tenim una societat allunyada física
i culturalment de la producció
d’aliments i no obstant això, preocupada com mai pels mateixos.
Aquest combo té una conseqüència evident: el consumidor
està demandant, més que mai,
informació sobre el sector agroalimentari. I això, que és tan evident, no ho estem sabent veure
des del sector, la comunicació
que, des de dins del sector es fa,
pels resultats sembla que és insuficient. No som bons transmetent, per exemple, perquè els fitosanitaris, no pesticides, són importants per al nostre quefer diari, com el fem servir, quins són els
seus avantatges o quins els seus
problemes. Expliquem què és

l’enginyeria genètica, per què fem
servir adobs de síntesi, colorants
o conservants. Expliquem el bàsic, sense complexos, orgullosos,
amb la veritat per davant. No hi
ha res a amagar. Si no ho fem, estem creant un «caldo» de cultiu
perfecte per a la desinformació.
L’alimentació és un nínxol
massa llaminer, tot el relacionat
amb ella ven, però si hi ha una
cosa que ven més que l’alimentació és la por, i si unim els dos, tenim la tempesta perfecta i l’origen de molts dels problemes de
comunicació del sector. Són missatges que calen, missatges senzills, digeribles i que apel·len a la
por. Ho veiem cada dia a les notícies, a Internet, a les xarxes socials. La comunicació que es fa
del sector agroalimentari és gairebé sempre negativa, apel·lant a
la por i al desconeixement. Periodistes (hi ha altres periodistes
molt bons i la labor és imprescindible), lobbys «ecologistes», polítics, empreses, persones interessades en una determinada postura que només compleixen amb la
seva funció, buscant la seva part
del pastís: titulars, socis, vots o
vendes, entre altres. I no obstant
això, la realitat és que, per primera vegada en la història, disposem de menjar en abundància,
de qualitat i de forma segura. Tenim uns productors dels que ens
hem de sentir orgullosos, una legislació garantida que ens protegeix i uns sistemes d’alerta que
ens avisen davant de qualsevol
anomalia. Fora de les nostres
fronteres ho saben i valoren els
nostres productes. El , Espanya va ser el primer exportador
de fruites i hortalisses d’Europa i
el tercer del món. «Que potser no
sabrem transmetre aquest orgull,
que amb tanta feina hem aconseguit, a la societat!».
L’agricultura no ha de deixar
que es comuniqui apel·lant a la
por per persones alienes. Agricultors, enginyers agrícoles, científics, periodistes especialitzats
hem d’avançar-nos i aprendre a
valorar i donar a conèixer la feina
que realitzem. No deixem que les
noves generacions que no tenen
contacte amb el sector primari
només sàpiguen el que certes
persones i organitzacions volen
fer creure que és.

imprescindible fer aquests dos tractaments. A les
varietats de pomera sensibles a xancres es recomana utilitzar «caldo Bordelès».
VINYA
Flavescència daurada: Tingueu present que per
evitar-ne la introducció i propagació al nostre territori, cal que en les noves plantacions utilitzeu
únicament planter emparat amb el preceptiu
Passaport Fitosanitari CE.
OLIVERA
Agricultura ecològica i mètodes alternatius:
Caolí: Després de pluges cal seguir mantenint la
vostra plantació protegida. Recordeu que s’han

de cobrir totalment les olives amb gota fina. També es poden utilitzar matèries actives com Spintor cebo i Beauveria bassiana.
HORTA
Mildiu: Amb les darrers pluges està incrementant la presència d’aquest fong en cultius com ara
l’enciam, la ceba el porro i el calçot. Es recomana
fer plantacions poc denses per tal d’afavorir la
ventilació i procurar un bon drenatge.
PARC I JARDINS
Morrut de les palmeres i Eruga barrinadora:
Si apareixen símptomes d’atac cal realitzar un
tractament de xoc per evitar la seva dispersió.

Només es poden tallar palmeres afectades i cal
destruir ràpidament els trossos per trituració.
Eruga defoliadora del boix: La darrera generació està disminuint. Es preveu que a partir d’ara
la presència d’adults i fases larvàries de la Cydalima perspectalis retrocedeixi.
Bernat marbrejat: Durant el mes de novembre,
les fases adultes d’aquesta nova xinxe invasora,
establerta a Catalunya i identificada a Girona, realitzen la migració des dels espais exteriors a l’interior dels edificis i cases. Es demana a les persones que la detectin que avisin al Servei de Sanitat Vegetal, al 972 45 43 10.

E

AVISOS FITOSANITARIS
TOTS ELS FRUITERS
Foc bacterià: S’informa que, de moment, no
s’han detectat símptomes. Tanmateix, es recomana a tots els productors que revisin les plantacions i si s’observen algun símptoma sospitós
marquin l’arbre i avisin al tècnic corresponent o
al Servei de Sanitat Vegetal (972454310). En
aquest moment, cal estar alerta amb les refloracions de tardor.
Mosca de la fruita: Les poblacions d’adults es
concentren a les parcel·les pendents de collir i en
alguns casos són molt altes. Recomanem instal·lar captura massiva. Els llindars de tractament

són de 35 adults/trampa/setmana amb captura
massiva i 7 amb lluita exclusivament química.
Acabada la collita és obligatori retirar del camp
tots els fruits de rebuig.
POMERES I PERERS
Grafolita: El vol de darrera generació s’està acabant.
Tractaments a caiguda de fulla: Per ajudar a
cicatritzar les ferides de la base dels pecíols i dificultar l’entrada de patògens, recomanem fer
tractaments amb sals de coure, el primer al 60 i
el segon al 100% de fulles caigudes. A les plantacions del focus de seguretat del Foc Bacterià és
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ECONOMIA

La Setmana de l’11 al 17 de novembre

Jesús
Domingo

FIRES
Fins avui, Fira de la Ratafia a Santa Coloma de Farners, Fira del Vi Nou de Calonge a Calonge, Saló Creativa a l’Hospitalet de Llobregat, Expominer. Saló dels
Minerals, Fòssils i Joieria a Barcelona, Funifira, Fira del Modelisme, l’Oci Ferroviari i la Gastronomia de Gelida a Gelida, Fira de Novembre de Vilanova a
Vilanova i la Geltrú, Saló de Nuvis. Saló d’Equipaments i Serveis per a Cerimònies a Lleida i Fira de la Muntanya, Fira de la Muntanya Vic-Collsacabra i Mercat la Muntanya Activa i Turisme Blanc a Vic.
Avui, Mostra i Concurs d’Aus a Camallera, Fira de Sant Martí a Puig-reig, Fira
Alimentabò - Promoció de Productes Típics a Sant Andreu de Llavaneres, Fira
de Tardor i Fira de Novembre a Sort, Exposició, Fira Medieval d’Oficis de Súria
a Súria,
Avui, Fira de l’Intercanvi a Mieres i Fira de la Perdiu-Fira de Sant Martí a Vilanova de Meià.
Avui i demà, Fira de Sant Martí a Amer, Fira Artesana de Sant Martí a Sant
Celoni, i Fira de Tardor a Salàs de Pallars.
Del 16 a 18, Fira de Sant Martirià/Firestany a Banyoles, Fira de l’Oli Novell,
Cítrics i Comerç a Santa Bàrbara, i Tot Nuvis a Reus.
Demà, Fira de Tardor a Arenys de Munt.

CONSELLS
Pel que fa al seguiment del saltiró de la colza es recomana observar des de la
naixença i fins a 4 fulles.
Aplicar dejeccions ramaderes, principalment purins, sobre el rostoll i/o palla
del cereal després de la sega no és una pràctica recomanable si es vol aprofitar
de forma òptima els nutrients que contenen les dejeccions.
Com es mesuren els 10 km per al transport de dejeccions? Els 10 km són en línia
recta, des de la granja. És a dir, si en un radi de 10 km de la granja, hi tens tots els
camps, no estàs obligat a instal·lar el GPS.
Els beneficis de les rotacions de cultius són nombrosos, tant en l’aspecte agronòmic com en l’ambiental. Aporten beneficis que es mostren en la fertilitat del
sòl, en el control de les herbes i de les plagues i malalties. Les rotacions, juntament
amb altres tècniques aplicades, permeten fer un maneig menys dependent dels
inputs externs, fet que deriva en una gestió més sostenible.
Els primers símptomes d’aranya roja en blat de moro que podrem observar són
un puntejat blanquinós a sobre de les fulles, més accentuat vora el nervi central,
senyal de les primeres morts cel·lulars. Amb el temps la fulla sencera pren un aspecte descolorit o més pàl·lid del normal. Les fulles poden acabar morint i la planta
assecar-se ràpidament.
La superfície conreada amb colza no ha deixat d’augmentar en els últims anys.
La principal raó és: permet un millor ús de la maquinària disponible, ja que s’ha
de sembrar un mes abans que els cereals, això permet sembrar molta més superfície amb la mateixa màquina, el que repercuteix en la rendibilitat de les explotacions.
En molts casos, la palla del cereal d’hivern s’empaca i s’exporta de la parcel·la
sense pensar en les repercussions que realment té la gestió d’aquest subproducte
sobre el sòl i els cultius posteriors.
Els productes orgànics líquids que es poden aplicar en cobertora en cereals d’hivern són molts (purí de porcí, purins de boví, fracció líquida fruit d’una separació
sòlid-líquid, efluents d’una planta de biogàs, etc.). Cadascun té unes riqueses variables de nutrients que cal conèixer per poder ajustar la dosi. El nitrogen és el
més important i variable, però no cal oblidar que en treballar amb dejeccions ramaderes també s’estan aportant altres nutrients com potassi, fòsfor, sofre o micronutrients. Aquestes aportacions col·laterals poden explicar els millors resultats
de producció i qualitat que s’han esmentat en l’apartat anterior, quan s’aporten
habitualment dejeccions ramaderes.
El principal avantatge dels antigramínics específics és la seva gran eficàcia. A
més, són molt eficaços fins i tot en tractaments lleugerament tardans, amb les
males herbes a l’inici de l’encanyat. Per això es tendeix a retardar el tractament
fins a la sortida de l’hivern amb l’objectiu d’assolir les germinacions tardanes de
males herbes. El moment límit seria la iniciació floral de la colza, quan els primordis
florals es formen a la roseta. Si se sobrepassa aquest estadi fenològic, augmenta
el risc de fitotoxicitat, amb avortament de flors.
Al temps de potenciar el cultiu de lleguminoses es busca diagnosticar les necessitats dels agents de la cadena d’alimentació animal, i reconnectar aquesta cadena i fomentar la transferència de coneixement des de la investigació i cap a la
investigació. Finalment, persegueix divulgar les activitats d’Inpulse en el context
de la promoció de la producció i ús de lleguminoses i connectar a tots els agents
de la cadena d’alimentació animal.

n els últims anys, el
sector agrícola i ramader és considerat positivament, però sembla
que molts mitjans estan esperant
que salti algun tema relacionat
amb la producció d’aliments per
entrar-hi i aconseguir que una
cosa de menjar quedi convertida
en plat del dia. Des del sector, el
que es pot fer és intentar contrarestar, no obstant crec que cal saber anar al davant. I és que la comunicació que es fa des del sector
agroalimentari és gairebé sempre a
la defensiva, gairebé sempre després d’un escàndol, bola o faula, i
gairebé sempre insuﬁcient, ja que
com mostra la «Llei de Brandolini», que diu que «la quantitat
d’energia necessària per refutar
una faula és un ordre de magnitud
superior a la necessària per crearla».
Crec que malauradament vivim en una societat on el consumidor ﬁnal està allunyat físicament i culturalment del productor d’aliments i, en canvi, mai
aquest consumidor havia estat
tan preocupat pel que s’endú a la
boca. Es dona la incongruència
que el consumidor és àvid d’informació, vol saber i, no obstant
això, des del sector no sabem donar-li la informació que ens reclamen, alhora que alguns abusen
de la negativa. Això produeix la
incoherència que el consumidor
té a la seva disposició els aliments
més segurs de la història i, per
contra, mai no ha desconﬁat tant
d’ells. En la meva opinió, és més
necessari que mai donar a conèixer i valorar la nostra agricultura,
en positiu, no a la defensiva, amb
dades i fets, no amb relats fantàstics o èpics. A casa nostra, com en
la majoria dels països europeus,
s’ha produït durant tota la segona
meitat del segle passat un procés
urbanitzador. Primer gota a gota i
després com un ﬂux constant, la
despoblació va dessagnar el nostre medi rural, i així es va perdre
els seus paisatges, la seva cultura i
sobretot el contacte directe amb
la producció d’aliments. Mentre
que en els anys 50-60 la meitat de
la població es dedicava directa-

ment al sector primari, en l’actualitat està per sota del 5%, i el 80%
de la població viu en zones urbanes i compra els aliments en supermercats. Les generacions posteriors als anys 80 procedeixen
essencialment de les ciutats, i
això ha fet que ﬁlls i nets dels
quals vam deixar el camp en
aquells anys hàgim perdut el vincle directe amb ell. Per a elles,
pràcticament l’únic contacte amb
l’agricultura és a través dels mitjans de comunicació. No obstant
això, malgrat aquesta desconnexió amb la producció d’aliments,
aquestes mateixes generacions
són les més preocupades per l’alimentació. Mai abans hi havia hagut tanta preocupació per la nostra alimentació. Això és tremendament positiu, perquè és conseqüència d’un accés suﬁcient i segur als aliments, i superat aquest
llindar podrem passar al següent.
En efecte, gairebé sense excepció, els nascuts a partir dels 80 no
han experimentat mai la sensació
de la fam, una ombra que ha planat sobre la nostra espècie des
dels seus orígens. Hauríem de valorar més el fet de poder disposar
d’aliments suﬁcients i segurs amb
només anar a la botiga de la cantonada o al súper perquè no és
quelcom inherent a la naturalesa
humana, és aquest un èxit humà
«contranatura» que s’ha aconseguit amb el treball unit i acumulat
de moltes persones. En resum, tenim una societat allunyada físicament i culturalment de la producció d’aliments i, no obstant
això, més preocupada que mai
per ells. Aquest combo té una
conseqüència evident: el consumidor està demanant, més que
mai, informació sobre el sector
agroalimentari. I això, que és tan
evident, no ho estem sabent veure des del sector, la comunicació
que des de dins del sector es fa
pels resultats sembla que és insuﬁcient. No som bons transmetent, per exemple, perquè els ﬁtosanitaris, no pesticides, són importants per al nostre quefer diari, com els fem servir, quins són
els seus avantatges o quins els
seus problemes. Expliquem què

és l’enginyeria genètica, per què
fem servir adobs de síntesi, colorants o conservants. Expliquem el
bàsic, sense complexos, orgullosos, amb la veritat al davant. No
hi ha res a amagar. Si no ho fem,
estem creant un caldo de cultiu
perfecte per a la desinformació.
L’alimentació és un nínxol
massa llaminer, tot allò relacionat
amb ella ven, però si hi ha una
cosa que ven més que l’alimentació és la por, i si unim els dos, tenim la tempesta perfecta i l’origen de molts dels problemes de
comunicació del sector. Són missatges que calen, missatges senzills, digeribles i que apel·len a la
por. Ho veiem cada dia a les notícies, a Internet, a les xarxes socials. La comunicació que es fa
del sector agroalimentari és gairebé sempre negativa, apel·lant a
la por i al desconeixement. Periodistes (hi ha altres periodistes
molt bons i la labor és imprescindible), lobbys ecologistes, polítics,
empreses, persones interessades
en una determinada posició que
només compleixen amb la seva
funció, buscant la seva part del
pastís: titulars, socis, vots o vendes, entre d’altres. I no obstant
això, la realitat és que, per primera vegada en la història, disposem de menjar en abundància,
de qualitat i de forma segura. Tenim uns productors dels quals
ens hem de sentir orgullosos, una
legislació garantida que ens protegeix i uns sistemes d’alerta que
ens avisen davant de qualsevol
anomalia. Fora de les nostres
fronteres ho saben i valoren els
nostres productes. El 2017, Espanya va ser el primer exportador
de fruites i hortalisses d’Europa i
el tercer del món. «Que potser no
sabrem transmetre aquest orgull,
que amb tanta feina hem aconseguit, a la societat!».
L’agricultura no ha de deixar
que es comuniqui apel·lant a la
por per persones alienes. Agricultors, enginyers agrícoles, cientíﬁcs, periodistes especialitzats
hem d’avançar-nos i aprendre a
valorar i donar a conèixer la feina
que realitzem. No deixem que les
noves generacions que no tenen
contacte amb el sector primari
només sàpiguen el que certes
persones i organitzacions volen
fer creure que és.

imprescindible fer aquests dos tractaments. A les
varietats de pomera sensibles a xancres es recomana utilitzar caldo Bordelès.
VINYA
Flavescència daurada: tingueu present que per
evitar-ne la introducció i propagació al nostre territori, cal que en les noves plantacions utilitzeu
únicament planter emparat amb el preceptiu
passaport fitosanitari CE.
OLIVERA
Agricultura ecològica i mètodes alternatius:
Caolí: després de pluges cal seguir mantenint la
vostra plantació protegida. Recordeu que s’han

de cobrir totalment les olives amb gota fina. També es poden utilitzar matèries actives com Spintor cebo i Beauveria bassiana.
HORTA
Míldiu: amb les darrers pluges està incrementant la presència d’aquest fong en cultius com ara
l’enciam, la ceba, el porro i el calçot. Es recomana
fer plantacions poc denses per tal d’afavorir la
ventilació i procurar un bon drenatge.
PARC I JARDINS
Morrut de les palmeres i eruga barrinadora:
si apareixen símptomes d’atac cal fer un tractament de xoc per evitar la seva dispersió. Només

es poden tallar palmeres afectades i cal destruir
ràpidament els trossos per trituració.
Eruga defoliadora del boix: la darrera generació està disminuint. Es preveu que a partir d’ara
la presència d’adults i fases larvàries de la Cydalima perspectalis retrocedeixi.
Bernat marbrejat: durant el mes de novembre,
les fases adultes d’aquesta nova xinxa invasora,
establerta a Catalunya i identificada a Girona, realitzen la migració des dels espais exteriors a l’interior dels edificis i cases. Es demana a les persones que la detectin que avisin el Servei de Sanitat Vegetal, al 93 409 20 90

COMUNICAR L’AGRICULTURA

E

AVISOS FITOSANITARIS
TOTS ELS FRUITERS
Foc bacterià: s’informa que, de moment, no
s’han detectat símptomes. Tanmateix, es recomana a tots els productors que revisin les plantacions, i si s’observa algun símptoma sospitós,
marquin l’arbre i avisin el tècnic corresponent o
el Servei de Sanitat Vegetal (972454310). En
aquest moment, cal estar alerta amb les refloracions de tardor.
Mosca de la fruita: les poblacions d’adults es
concentren a les parcel·les pendents de collir i en
alguns casos són molt altes. Recomanem instal·lar captura massiva. Els llindars de tractament

són de 35 adults/trampa/setmana amb captura
massiva i 7 amb lluita exclusivament química.
Acabada la collita és obligatori retirar del camp
tots els fruits de rebuig.
POMERES I PERERS
Grafolita: el vol de darrera generació s’està acabant.
Tractaments a caiguda de fulla: per ajudar a
cicatritzar les ferides de la base dels pecíols i dificultar l’entrada de patògens, recomanem fer
tractaments amb sals de coure, el primer al 60 i
el segon al 100% de fulles caigudes. A les plantacions del focus de seguretat del foc bacterià és
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VIELHA
Conselh Generau d’Aran . . . . . . 973 64 18 01
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 64 00 18
Hospital Val d’Aran . . . . . . . . . . . 973 64 00 04

CAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 64 31 40
Farmacias. . . . . . . . . . . Català . . 973 64 23 46
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palà . . 973 64 25 85
. . . . . . . . . . Òscar Nart Vielha . . 639 300 860
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bausen . . 695 90 60 90
. . . . . . . . . . . . . . . . . Belmonte . . 649 98 73 19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dedieu . . 629 37 00 70
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vergés . . 639 11 06 42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viló . . 616 55 33 62

COMARCAS

Información y Turismo. . . . . . . . 973 64 01 10
Correos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 64 09 12
Urgencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Pompièrs d’Aran . . . . . . . . . . . . . 973 64 00 80
Mossos d’Esquadra . . . . . . . . . . . 973 35 72 85
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 64 00 00
BOSSÒST
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 64 81 57

Dispensario médico . . . . . . . . . . 973 64 82 11
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 64 82 07
Farmacia Almansa. . . . . . . . . . . . 973 64 82 19
LES
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 64 80 07
Dispensario médico . . . . . . . . . . 973 64 82 29
Comisaría Policía . . . . . . . . . . . . . 973 64 80 14
Farmacia Almansa. . . . . . . . . . . . 973 64 72 44

TURISMO PROMOCIÓN

Aran ‘vende’ el aeropuerto de
Alguaire a esquiadores suecos
En la feria turística de Estocolmo, la más importante de Suecia
C.G.A.

M.MOLINA

❘ VIELHA ❘ El Conselh d’Aran y
Baqueira Beret participan este
fin de semana en la feria Winter Show de Estocolmo, la más
importante de Suecia, donde
presentarán las novedades
de la temporada, así como las
ofertas y servicios de la Val.
En este sentido, la conselhèra
de Torisme, Anna Díaz, señaló
que se promocionará especialmente el aeropuerto de Lleida-Alguaire donde el turoperador sueco Quality Travel, que
opera por segundo año en las
instalaciones, ofrece paquetes
turísticos a Aran con la previsión de tenerlo como base

TUROPERADOR

Quality Travel volverá este
año a operar en las
instalaciones entre el 3 de
febrero y 24 de marzo
durante ocho semanas entre
el 3 de febrero y el 24 de marzo con dos vuelos los domingos. Los turistas que llegarán
a Aran vía Alguaire procederán de las ciudades suecas de
Estocolmo, Malmö, Kalmar,
Göteborg, Linköping, Vaxjo
y Jönköping.
La feria Winter Show de la
capital suecaes un certamen
especializado en turismo de
nieve y dirigido a todos tipo de
público que el año pasado recibió la visita de cerca 20.000
personas. Se celebra hoy sábado y mañana.
Cabe recordar que Torisme

El estand donde se promocionará la Val d’Aran y Baqueira.

DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL

La Diputación promociona las
pistas en Barcelona y Vic
n El Patronato de Turismo
de la Diputación promociona la nueva temporada de
nieve del Pirineo de Lleida en el Festival d’Esquí i
Esports de Muntanya Let´s
Snow BCN que se inauguró
ayer en el recinto del Poble
Espanyol de Barcelona, así
como el conjunto de la oferta turística de la demarcaVal d’Aran y Baqueira efectúan hasta el 23 de este mes
la gira de presentación de la
temporada en 18 ciudades españolas y que continuará el 13
en Palma de Mallorca.

ción de Lleida en la Fira de
la Muntanya de Vic. Las dos
muestras, dirigidas al público de proximidad, estarán abiertas hasta mañana
domingo, día 11. El Patronato llevará a cabo varias
actividades promocionales
para incentivar la llegada
de esquiadores a las 11 estaciones de Lleida.
El próximo fin de semana
del 16 y 17 está prevista la presentación en el Platea Madrid,
uno de los centros de ocio y
gastronómicos más grandes de
Europa.
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SALARDÚ
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 64 40 30
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 64 40 32
VILAMÒS
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 64 07 39
BAUSEN
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 64 70 24
ES BÒRDES
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 64 09 39

AMADOR MARQUÉS
DELIN E DE LAN

Nhèu etèrna
QUAN VEIGUI era nhèu
que va e ven deth cap dera
sèrra, a on arribe doriua, a
on tanben terrènhe es dies
doci, e la dam per segura
entara sason d’iuèrn, pensi
alavetz en teatre dera vida.
Nosati i passam coma espectadors passius, mès tanben
coma tinosèles victimes des
sues pròpries accions. Totun,
arren ei en van, e sajam de
víuer aguest moment coma
se siguesse er unic, principi
e finau d’ua vida finita que
non sabem enquia a on poderà arribar. I hèm cap, aquiu
naut, damb tota nòsta volentat, en tot cercar era “peada amagada dera libertat”
(Schelling) e atau trobar-mos,
en nòste hons, en un moviment paradoxau d’autoconsciéncia (ei dehòra a on auem
notícia deth nòste interior).
Trepejam aguesta nhèu, e tot
se concentre ara e ací. Non
i a arren mès. Etèrn retorn
de çò de madeish. “En fin,

arren d’infinit non pòt existir, o s’existís, era infinitud
non ei pas infinita”, sentencie
Aristotil, ena sua Metafisica. Se mos metem, per tant,
magnifics, ei a díder, metafisics, descurbiram damb er
Estagirita qu’arrés comence
ua accion se non ei damb era
intencion d’arribar a ua mèta. Er uman actue damb era
vista metuda en bèra finalitat. Aristotil i persute: “non
i a cap moviment infinit,
senon ath contrari, pr’amor
que tot moviment arribe ara
sua fin, e ei impossible que
se genère çò que non pòt devier, e aquerò devengut a
d’existir per besonh d’ençà
deth prumèr moment en qué
siguec generat”. Eth motur
immobil s’anticipe ar etèrn
retorn e ara capacitat d’obrar
segontes ua finalitat, coma
règla invariabla que Kant
place ena rason e que sonque
acuelh er uman, eth “fin finau dera creacion”.

CULTURA

REFORMAS

Góspel en la
iglesia de Vielha

Casi 130.000€ para
obras en Naut Aran

❘ VIELHA ❘ El ayuntamiento de
Vielha organiza una nueva
edición del tradicional concierto de Gospel el próximo
7 de diciembre en colaboración con la Associació Aran
Teatre. Este año el grupo
Charleston Gospel Voices
será el encargado de ofrecer
el concierto que tendrá lugar, como ya es habitual, en
la iglesia de Mijaran a partir
de las 20.25 horas y costará
15 euros la entrada.

❘ NAUT ARAN ❘ El ayuntamiento
de Naut Aran ha adjudicado
las obras de reparación del
Camí d’Arties a la Cabana
de Rius, una actuación que
comportará una inversión
de 64.700 euros.
Asimismo, también se ha
adjudicado la ampliación de
la calle Solei de Salardú y la
mejora del acceso a los núcleos de Unha y Bagergue,
que costará más de 64.600
euros.
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La Fira de la Muntanya de Vic omplirà el recinte firal del Sucre amb múltiples activitats vinculades a aquest món

ALGUNS NOMS PROPIS
PETER

CLÀUDIA
GALICIA

Alpinista

Atleta

Exciclista
professional

Esquiadora
i ciclista

Director
de la secció de ciclisme
Jufré Vic-ETB, organitza la
segona edició de la pedalada familiar Osoning, que
l’any passat va tenir molt
bona acceptació. La ruta
sortirà des del recinte firal
del Sucre a les 11 del matí.
La inscripció és oberta a
través del vicfires.cat.

La torellonenca, campiona mundial
d’esquí de muntanya del
2017, serà una de les participants, diumenge a les
7 de la tarda, d’una taula
rodona sobre “Dones en
l’esport de muntanya”, al
costat d’Emma Roca, Laia
Andreu, Ester Sabadell i
Marta Molist.

L’atleta i
periodista
vigatana presentarà dissabte a les 5 de la tarda el
seu llibre Zaid Ait Malek,
la eterna sonrisa del trail
sobre el seu company de
curses de muntanya, que
també serà a l’acte. És el
debut literari de Comet i
la presentació és la primera a l’Estat del llibre.

presència destacada dos
sectors actualment de moda:
el de les càmpers i el de les
bicicletes de muntanya. No
hi faltarà el tradicional Mercat d’Ocasió, amb material
provinent tant d’outlets de
botigues com de particulars.
D’aquests estands, una vintena corresponen a la Fira

del Llibre de Muntanya, que
tornarà a desplegar un ampli
programa de taules rodones
i presentacions de llibres. A
més, dissabte al migdia es
donaran a conèixer els guanyadors de les quatre categories que inclou el 4t Premi
Editorial del Llibre de Muntanya. Entre les activitats
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JUFRÉ

D’aquests vincles amb el
Collsacabra en queda un
espai específic, batejat com
a tal, a la zona de la Fira del
Llibre de Muntanya, adreçat
al públic infantil.
Pel que fa a l’oferta comercial, el conjunt de la fira aplega 48 expositors i 67 estands.
Com a novetat, hi tindran

Taradell Bernat Cedó, amb La sardana,
es va imposar a la 6a edició del Memorial
Fotogràfic Lluís Tuneu de la Festa d’en
Toca-sons de Taradell. Gil Vilamala, amb
Aixequeu els trabucs, va ser segon; i Miquel
Vilardell, amb Tot ballant sardanes, tercer. L’entrega de premis es va fer dilluns
al vespre al Centre Cultural Costa i Font i
també es van lliurar els premis del concurs
d’Instagram de la festa. La guanyadora va
ser la taradellenca Cinta González (@garsona), mentre que el segon premi va ser per
a Gerard Grau. El jurat estava format pels
fotògrafs Sílvia Sañé i Xavier Auseller i el
regidor de Cultura, Santi Estragués. Fins al
19 de novembre es poden veure les obres
guanyadores i també les finalistes al vestíbul del Centre Cultural Costa i Font.

JOSEP

El vessant editorial de
la fira l’organitza enguany
la nova Associació Cultural
del Llibre de Muntanya, que
es va presentar fa uns dies a
Taradell. “La fusió entre la
Fira de la Muntanya i la Fira
del Llibre és un encert”, va
defensar en la presentació
Miquel Ylla Boré, president
de la nova entitat –a la foto,
mostrant el logotip, al costat de Benjamí Dòniga, a la
llibreria Muntanya de Llibres–. La fira aplegarà una
vintena d’expositors i un
ampli programa de debats i
presentacions editorials.

Vic

COMET

Aquest alpinista austríac de 76 anys compta,
entre els seus èxits, amb
el fet d’haver estat el primer a pujar l’Everest, amb
Reinhold Messner, sense
ajuda d’oxigen, el 1978.
Dissabte al vespre participarà, amb Ferran Latorre,
en una xerrada a l’Auditori Marià Vila d’Abadal.

Taradell lliura els premis de
fotografia de la Festa d’en Toca-sons

ANNA

Neix l’Associació
Cultural del Llibre
de Muntanya

HABELER

AMADEU SEGALÉS

Fira de l’Esquí, Vic Neu, Saló
de la Muntanya, Mercat de
Muntanya Activa o, en les
últimes edicions, Fira de
la Muntanya i del Llibre
Vic-Collsacabra. Són alguns
dels noms que, des del 1980,
ha anat prenent una de les
propostes més arrelades del
calendari firal de Vic. Aquest
any retorna simplement com
a Fira de la Muntanya, ja sense la teòrica complicitat amb
el Collsacabra, que el 2013 va
veure com la seva històrica
Fira del Llibre de Muntanya
es traslladava a Vic. Avui, el
sector editorial s’ha consolidat com un dels pilars de la
programació de la fira, que
es podrà visitar des d’aquest
divendres a la tarda i fins
diumenge al vespre al recinte
firal del Sucre.
La fira torna a apostar
per fomentar la interrelació
de les diferents disciplines
vinculades al món de la
muntanya, des del vessant
més esportiu fins al cultural,
turístic o comercial. “Tots
aquests sectors es complementen, es retroalimenten i
amplien la demanda potencial de visitants”, destacava
el regidor de Fires i Mercats,
Benjamí Dòniga, la setmana
passada durant la presentació de la fira, convençut que
l’actual format “té futur”,
malgrat que “tots els formats
són susceptibles de millora”. Malgrat que aquest any
la fira ja no compta amb la
complicitat del Collsacabra,
Dòniga va voler mantenir
la mà estesa a futures collaboracions: “Tenim un gran
interès, i és la nostra obligació com a capital, de contribuir a promoure el conjunt
dels territoris de la comarca”.
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esportives, menció especial
per la quarta edició del Campionat d’Open Bloc d’escalada, amb més de 200 inscrits.
Hi haurà exhibicions de slackline, escalada a la xemeneia
o una pedalada familiar. I des
del Sucre es viurà la sortida i
arribada de la 38a caminadaMatagalls-Vic.

Una ruta per masos
rònecs del terme
de Sant Quirze
Sant Quirze de Besora

Antoni Prat i David Vilaseca, autors del llibre Masos
rònecs, un inventari de més
de cent masos abandonats
del Vidranès i el Bisaura,
seran els encarregats de guiar una caminada per visitar
alguns d’aquests masos de
l’entorn de Sant Quirze. Serà
diumenge, a partir de les 9
del matí, amb sortida des de
la Foradada. L’activitat l’organitza l’Associació d’Estudis Torellonencs i el Parc del
Castell de Montesquiu.

Trobada Teatre 2018.
Centelles. Cabaret Bloody
Mary Show. Direcció: Montse
Albàs. Sala la Violeta. 22.00.
Folgueroles. Ball a la sala
Dolce Vita. 21.00, sopar low
cost. 22.00, animacions i
coreografies. 22.45, ball de
singles amb Maryan’s.
Manlleu. Ball a Les Dames.
Sopar i ball de sevillanes,
rumbes i pasdobles amb DJ
Barretina. 21.00.
Moià. L’hora del conte. Les
formigues també ballen, a
càrrec de la rondallaire Ada
Cusidó. Biblioteca de Moià.
17.30.
Prats de Lluçanès.
Inauguració de l’espai de
memòria “Les fosses de
la Guerra Civil a Prats de
Lluçanès”, amb Ester Capella,
consellera de Justícia de la
Generalitat de Catalunya.
Ermita de Sant Sebastià.
10.30.
Xerrada col·loqui
“Demografia i activitat
econòmica. Reptes i
oportunitats a Prats de
Lluçanès”. L’Espai. 19.00.
Ripoll. Setmana de la
Ciència. Xerrada “Viscositat
infinita”, a càrrec de Joaquim
Falcó. Museu Etnogràfic de
Ripoll. 19.00.
L’exili. Recital de poesia i
música, a càrrec del grup
Carrer de la Poesia, 14.
Biblioteca Lambert Mata.
19.30.
Roda de Ter. Jornades
Miquel Martí i Pol 2018.
Homenatge popular. Lectura
de poemes a càrrec dels
alumnes de les escoles de
Roda de Ter i personalitats
de les entitats. Teatre Eliseu.
20.00.
Sant Hipòlit de Voltregà.

Sobremunt. Festa major.
22.00, concurs de truites i
sopar d’en Tomeu (cadascú
es porta el seu). Tot seguit,
nit jove. Sala polivalent.
22.00.
Taradell. Projecte petits
lectors. Més que contes, amb
Mercè Martínez. Biblioteca
Antoni Pladevall i Font.
17.30.
“Taradell vist per Manel
Gausa”. Inauguració de
l’exposició de fotografies i
acte de lliurament de l’arxiu
de l’arquitecte municipal dels
anys 30 a Taradell, Manel
Gausa i Raspall. Amb la
participació de Manel Gausa,
fill de l’arquitecte; Lluís
Verdaguer, i Josep Munmany.
Biblioteca Antoni Pladevall i
Font. 20.00.
Vic. Fira de la Muntanya.
La fira programa múltiples
activitats esportives,
culturals i comercials
relacionades amb la natura,
amb propostes per a totes
les edats: Fira del Llibre de
Muntanya. Esquí i esport.
Campionat Open Bloc.
Mercat d’ocasió. Mostra
comercial. Conferències i
presentacions de llibres.
Consulteu horaris puntuals
a <vicfires.cat/fira-de-lamuntanya>. Recinte firal del
Sucre. 17.00-20.00.
Xerrada de Beatriz Talegón,
periodista i advocada.
Organitzada per Àvies i
Avis de la Plaça de Vic per
la Llibertat. Auditori Marià
Vila d’Abadal, edifici del
Sucre. 19.00.
Inauguració de l’exposició
“La ferida”, de Mireia Tysoe.
Casino. 19.00.
Conferència del Fòrum de
Debats. Conferència “La
separació de poders, un pilar
fonamental d’una veritable
democràcia”, a càrrec
d’Elpidio José Silva, jurista.
Fundació Antiga Caixa
Manlleu. 20.00.
Festa major de Sentfores.
10.30, a la Rectoria, pregó
a càrrec de Txevi Rovira,

VIC

Tindrà lloc aquest cap de
setmana al Recinte Firal del
Sucre.

conseller de Cultura del
Consell Comarcal d’Osona.
21.30, sopar popular. Tot
seguit, música per ballar.
Centre Cívic La Guixa. Parc
del Maset. 20.30.
No crec en tu. Cant espiritual,
ressons. Poesia i música al
voltant del cant espiritual.
L’Atlàntida. 20.30.
Foramuralla’18. Festival
Musical de Tardor. Concert
de Germà Aire. Jazz Cava.
23.00.
Dissabte 10

Calldetenes. 23a Setmana
de la Ciència. Conferència
“Intel·ligència artificial i
automatització: el futur
del món laboral”, amb Isaac
Boixaderas. Vestíbul de
l’ajuntament. 19.00.
Gospelbreathe. Tastet de
Gospel. Auditori-Teatre.
21.00.
Campelles. Festa major de
Sant Martí. 16.00, XXIX
campionat de botifarra.
21.30, sopar de germanor.
23.30, ball popular amb Axis
Duet. Sala del teatre. 16.00.
Centelles. Visita guiada per
l’artista a l’exposició “Robert
Llimós: 1965-2018”. Centre
d’Art El Marçó Vell. 18.00.
Trobada Teatre 2018
Centelles. Dansa Pensant
Estrepitum i Kaphun. Casal
Francesc Macià. 22.00.
Folgueroles. Ball a la sala
Dolce Vita. 21.30, sopar.
22.30, gran ball amb Quin
Ritme.
Manlleu. Inauguració
de l’exposició “En clau
femenina”, de Sílvia Alcalà.
Can Puget. 18.30.
Ball a Les Dames. 21.00,
sopar. 23.00, ball amb Cafè
Trio.
28è Cicle de concerts a
Manlleu. Quintet de vent
amb piano. Quintets de
Mozart i Beethoven. Auditori
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Centelles. Presentació de
L’Abans. Recull gràfic de
Centelles (1890-1976). Sala
de Vidre del Casal Francesc
Macià. 19.00.
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Fundació Antiga Caixa
Manlleu. 21.30.
Moià. Presentació del
conte L’Èric i la vergonya
empipadora. A càrrec de
l’autora, Imma Llonch;
la il·lustradora, Helena
Portella, i Daniel Tomàs.
Biblioteca de Moià. 11.30.
Ripoll. Musical de musicals.
Amb M & M Rafató teatre.
Teatre Cinema Comtal.
19.00.
Roda de Ter. Jornades
Miquel Martí i Pol 2018.
Ruta literària oberta a
tothom. Recorregut per
Roda de Ter i visita a la casa
de Miquel Martí i Pol, a
càrrec de Mariàngels Martí
i Montse Caralt. Punt de
trobada: plaça Verdaguer.
10.30.
Taller “Scriptorium”. Com
s’escrivia en un monestir
medieval, a càrrec de
Miquel Sitjar, docent del
Camp d’Aprenentatge del
Ripollès. Reserves prèvies
al tel. 93 854 02 17 o a
<m.a.esquerda@rodadeter.
cat>. Museu Arqueològic de
l’Esquerda. 17.00.
Jornades Miquel Martí i
Pol 2018. Presentació d’El
dictat de l’agulla, de Jaume
Cases, recull guanyador del
Premi de Poesia MMP 2017,
a càrrec de Biel Barnils i
l’autor. Biblioteca Bac de
Roda. 18.00.
Jornades Miquel Martí i
Pol 2018. Paraules vives al
vent que passa. Recital de
poemes de Miquel Martí i
Pol i evocació de temes de la
chanson française presents
en la vida del poeta. Teatre
Eliseu. 20.00.
Sant Joan de les Abadesses.
Torna Jacint Verdaguer.
Camins del paradís. Amb
Valentí Maymó. Palau de
l’Abadia. 19.00.
Sant Martí Sescorts. Festa
major. 21.00, a l’edifici de Ca
la Salut, sopar de festa major
amb l’actuació de Jordi LP.
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Campelles. Festa major de
Sant Martí. 10.30, repic de
campanes. 11.00, vermut
popular. 20.00, pregó a càrrec
de la consellera Teresa Jordà.
22.00, DJ Franxo i karaoke
dels 80-90. Sala del teatre.

Presentació del llibre Robots,
tòtils i cacanòries, d’Esther
Pujadas i Nan Orriols.
Dedicat als presos polítics i
exiliats catalans. Presentarà
l’acte Gabriel Salvans.
Biblioteca Marquès de
Remisa. 19.00.
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Sagi Serra agenda@vic.el9nou.com
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Sant Pere de Torelló. Ball
al pavelló. Amb Enric el
Vocalista. 22.30.
Seva. Ball-berenar a Seva.
Amb el duet Xarop de Nit.
Sala polivalent. 17.00.
Sobremunt. Festa major.
16.30 gimcana Qui té més
ous?. 21.30, sopar popular.
Després, ball de festa
major amb Si Fa Sol, Tietes
Queques, Paraigudistes
Acústics i DJ local. Sala
polivalent. 16.30.
Tavèrnoles. Visita a
l’església de Sant Esteve
de Tavèrnoles. Centre
d’informació. 12.00.
Torelló. Festival FET.
Amb les actuacions de Sea
Moya, Albert Lax, Banani i
Tittyshev. Foyer del Teatre
Cirvianum. 17.00.
Vic. Porc Aventura II.
Un altre porc és possible.
El sorprenent viatge per
les alternatives al porc
industrial en clau de
Sobirania Alimentària.
Sortida del Sucre a les 9.30.
Foramuralla’18. Per canalla.
10.30, Titelles Naip. 11.30,
Un viatge a la carta (teatre
d’ombres). 12.30, concert
de Nyandú. A la gespa de
L’Atlàntida. 10.00-14.00.
Fira de la Muntanya. La
fira programa múltiples
activitats esportives,
culturals i comercials
relacionades amb la natura,
amb propostes per a totes
les edats: Fira del Llibre de
Muntanya. Esquí i esport.
Campionat Open Bloc.
Mercat d’ocasió. Mostra
comercial. Conferències i
presentacions de llibres.
Consulteu horaris puntuals
a <vicfires.cat/fira-de-lamuntanya>. Recinte firal del
Sucre. 10.00-20.00.
Parlem d’art? Acostem
l’art als nens. Una manera
divertida, juganera i amb
activitats d’explicar la
història de l’art als nens. El
Cafè de les Lletres. 11.30.
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Gran rebuda a la tardor

Intens cap de setmana

La Fira de Novembre, més cèntrica

Sort (Pallars Sobirà)
La vila celebra el 10 i l’11 la Fira de Tardor amb el
Concurs Nacional Morfològic, la Mostra d’Ovella
Xisqueta, el Concurs de Ratafia, la fira, maquinària...

Igualada (Anoia)
Ambient assegurat a la vila amb la Gran Festa del Vi
a la Rambla i el REC.O al barri del Rec, la
concentració de Pop Up Stores més gran d’Europa.

Vilanova i la Geltrú (Garraf)
La Fira de Novembre, fins diumenge, amb gran aposta
per donar centralitat a l’activitat econòmica de la
ciutat a la plaça de la Vila. S’esperen 80.000 visitants.

Reviure
oficis antics

L’esport i la cultura
omplen Vic

Súria (Bages)
17a Fira Medieval d’Oficis. 10 i 11 de novembre.
www.suria.cat

a La vila enceta avui la Fira de la Muntanya i la Fira del

Súria ofereix aquest cap
de setmana l’oportunitat
de reviure com era l’època
medieval en la dissetena
edició de la Fira Medieval
d’Oficis. Enguany la mostra vol potenciar la interacció amb el públic, per això ofereix més tallers participatius: de fibres vegetals, d’elaboració de paper,
de teixir, de destil·lació
d’aromes i perfums i de ceràmica, entre altres. També hi haurà fira artesana,
espectacles, animació medieval, titelles, concerts,
danses, cercaviles, exhibició d’aus rapinyaires i focs
d’artifici per tancar la fira.

Llibre de Muntanya, amb moltes activitats fins diumenge
Redacció
VIC

Una gran oferta d’esport,
natura i lleure arriba a Vic
del 9 a l’11 de novembre.
La vila viu la 38a Fira de la
Muntanya al recinte firal
El Sucre amb dues novetats destacades. “Una zona destinada a càmpers,
amb empreses de lloguer,
adaptació i complements
d’aquest tipus de vehicles,
i una altra destinada a bicis elèctriques, on es podrà conèixer i provar diferents models”, tal com explica el regidor de Fires i
Mercat, Benjamí Dòniga.
Aquestes noves ofertes
s’afegeixen a l’àmplia zona
expositiva del pavelló comercial, amb més d’una
trentena d’estands d’empreses relacionades amb
l’esport, a més d’un variat

La fira tindrà estands esportius i el mercat d’ocasió ■ VIC FIRES

mercat d’ocasió. Com és
habitual en els darrers
anys, aquest esdeveniment comparteix protagonisme amb la Fira del Llibre de Muntanya, que
aporta continguts culturals essencials, a partir de
conferències, taules rodones i presentacions de llibres, a més d’una vintena

d’estands. I tota l’oferta firal es complementa amb
moltes activitats, com el
Campionat d’Open Bloc
d’Escalada, la pedalada familiar Osoning i exhibicions d’slackline, bicitrial i
BTT. El preu de l’entrada a
la fira és de 3 euros (gratuïta per als menors de 12
anys).

Degustar llagostins a
Sant Carles de la Ràpita
Per fi demà arriba un dia
molt esperat pels rapitencs: la Diada del Llagostí, durant la qual tretze
restaurants i establiments de la zona ofereixen al pavelló firal la tradicional degustació de tapa
de llagostí, el producte estel·lar de la gastronomia
local, més beguda a un
preu de 5 euros–se solen

repartir vora 400 quilos
del preuat crustaci–. A
més, segons Joan Balagué,
secretari de la confraria de
pescadors Verge del Carme, es tracta d’una bona
temporada, perquè quan
faltaven quinze dies per a
la diada i amb els mesos
bons de captura encara
per arribar, “ja s’havien
capturat 37 tones de lla-

gostins, i durant tot l’any
passat se’n van agafar 35”.
A més, el 10 de novembre
també s’enceten les 16es
Jornades
Gastronòmiques del Llagostí, en les
quals, fins al 9 de desembre, diferents restaurants
ofereixen menús especials
en què es poden degustar
diferents textures i maneres de cuinar el llagostí.

L’AGENDA DE LA SETMANA
FESTES MAJORS I ALTRES FESTES
Altafulla (Tarragonès).................................................................................................................Dies 2-11. Festa major de Sant Martí. www.altafulla.cat
Arenys de Munt (Maresme)..................................................................................................................... Dies 9-12. Festa major. www.arenysdemunt.cat
Balaguer (Noguera)................................................................................................................... Dies 2-11. Festa major del Sant Crist. www.balaguer.cat
Igualada (Anoia) .................................................................................................................................................Dia 10. Festa del Vi. www.igualada.cat
El Morell (Tarragonès) ........................................................................................................................................Dies 9-12. Festa major. www.morell.cat
Puig-reig (Berguedà) ..............................................................................................................Dies 10 i 11. Fira i Festa de Sant Martí. www.puig-reig.cat
Sant Martí Sesgueioles (Anoia).................................................................................................................Dies 9-11. Festa major. www.sesgueioles.cat
Sant Martí de Tous (Anoia)..................................................................................................................................Dies 4-11. Festa major. www.tous.cat
Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès) ............................................Dies 10-18. 45a Festa del Most de La Ràpita. www.santamargaridaelsmonjos.cat
Tarragona (Tarragonès)....................................................................................................Dies 9 i 10. Oktoberfest, festa de la cervesa. www.tarragona.cat
Teià (Maresme).....................................................................................................................................................Dies 2-11. Festa major. www.teia.cat
Vilanova d’Espoia (Anoia) .................................................................Dia 11. 5a Festa de la Cassola de Vinya i Olla de Murri. www.latorredeclaramunt.cat
Xerta (Baix Ebre)...................................................................................................................... Dies 27/10-12/11. Festes de Sant Martí. www.xerta.cat

FIRES I MOSTRES
Amposta (Montsià)....................................................................................................................................... Dies 9-11. VII Expoclick. www.amposta.cat
Bellpuig (Urgell)..........................................................................................................................Dies 10 i 11. 7a Fira de la Conserva. www.bellpuig.cat
Igualada (Anoia) ................................................................................................................................................ Dies 7-10. REC.018. www.igualada.cat
Salàs de Pallars (Pallars Jussà).................................................................................................................Dies 10 i 11. La Fira de Salàs. www.salas.cat
Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) ......................................................................................... Dies 10 i 11. XX Fira de Tardor. www.ajllavaneres.cat
Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès)..................................................................................Dies 10 i 11. Fira Mata-degolla. T www.santquintimediona.cat
Santa Oliva (Baix Penedès)......................................................................................................................Dia 10. 1a Fira de l’Olivera. www.santaoliva.cat
Sort (Pallars Sobirà) ........................................................................................................................................Dies 10 i 11. Fira de Tardor. www.sort.cat
Vilanova i la Geltrú (Garraf).......................................................................................................................Dies 9-11. Fira Novembre. www.vilanova.cat

DIVERSOS
Almenar (Segrià)....................................................................................................... Dies 10 i 11. IX Jornada de Tastets Gastronòmics. almenar.ddl.net
Manresa (Bages) ........................................................................................................................ Dies 7-30. 2a edició del Cosmògraf. www.manresa.cat
Martorell (Baix Llobregat) ................................................................................................................................Dies 7-11. Fem Dansa. www.martorell.cat
Tortosa (Baix Ebre).............................................................................................................. Dies 5-10. 1es Jornades del Còmic Manga. www.tortosa.cat
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)........................................Dies 8-18. 8è Most, Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava. www.vilafranca.cat
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La Setmana del 4 al 10 de novembre

Jesús
Domingo

FIRES
Fins avui Saló del Manga a Barcelona.
Fins al 5, Fira Agropecuària de Vila-rodona, a Vila-rodona.
Avui se celebra Safrània, la Fira de Sant Martí a Montblanc.
Avui Fira del Joguet Antic i de Col·lecció a Quart; Fira de Novembre. Mostra
de Productes d’Art i oficis, a Olost; Fira d’en Rocaguinarda a Olost, Concurs
Subhasta nacional. Concurs Nacional Xisqueta a Sort (Lleida) i Fira de la Tardor
i el Bolet a Sant Cebrià de Vallalta.
Del 9 a l’11 Fira de la Muntanya a Vic; Expominer. Saló dels Minerals, Fòssils
i Joieria a Barcelona, Funifira, Fira del Modelisme, l’Oci Ferroviari i la Gastronomia a Gelida; Fira de la Ratafia a Santa Coloma de Farners i Fira del Vi Nou a
Calonge.

CONSELLS
Recordeu que establir rotacions de conreu és una pràctica beneficiosa en l’agricultura convencional, especialment en la Producció Integrada (PI), i essencial en
la Producció Agrària Ecològica (PAE).
Per fer un aprofitament màxim dels nutrients es recomana aportar les dejeccions ramaderes poc temps (2-15 dies) abans de la sembra i/o, en el cas de dejeccions líquides, en cobertora, prop del període de màximes extraccions dels cultius.
Els adults d’aquest insecte, el Saltiró de la colza, poden infestar el cultiu i provocar danys ja des de la nascència de les plàntules de colza. Són petits escarabats,
de 2 a 5 mm de llarg en funció de l’espècie, normalment de color negre, que es nodreixen dels cotilèdons provocant petites perforacions. Aquest moment del cultiu
és crític i per aquest motiu els danys són perillosos per a la seva viabilitat econòmica. Cal estar atents a la seva presència. A partir de 3-4 fulles aquests insectes
deixen de ser perillosos.
Els danys al blat de moro, els provoca un àcar tetraníquid, l’Aranya roja, que té
forma globosa i mida molt petita, de menys de 0,5 mm. El seu color és variable, des
del verd fluix o groc a vermell o marró. Normalment els individus els trobarem per
sobre i sota les fulles. S’alimenten succionant de les fulles i provoquen la mort de
les seves cèl·lules, de les fulles volem dir.
La gestió que es fa de la palla del cereal influirà, a curt termini, en el control o
propagació de malalties pels cultius següents i, a més llarg termini, en el contingut
de nutrients i el nivell de matèria orgànica del sòl i la gestió futura de la fertilització.
Els cultius captadors de nitrogen o catch-crops són cultius intermedis que tenen
com a objectiu principal reduir o minimitzar les pèrdues per lixiviació del nitrogen
romanent del sòl després del conreu principal. L’objectiu és que el cultiu captador
absorbeixi la major part del nitrogen inorgànic que ha quedat al sòl després del
cultiu principal per desenvolupar-se. D’aquesta manera s’evita el rentat de nitrats
cap a les aigües freàtiques.
Els CC (roller crimper) són una peça clau en el maneig de la flora arvense en sistemes ecològics. Durant el seu creixement competeixen i redueix en el desenvolupament de la flora arvense. Després de la seva gestió les restes vegetals poden retardar o reduir l’emergència de noves plàntules.
La superficie conreada amb colza no ha deixat d’augmentar en els últims anys.
Les principals raons són:
-l’increment dels problemas de control en males herbes gramínies.
-el «greening» de l’última reforma de la PAC.
La millor eina per a la gestió del seu programa genètic: Optimate és el programa
d’acoblaments més complet, versàtil i potent del mercat. Gestiona tota la informació
des de la seva granja, de forma senzilla i amb la màxima eficiència, per definir el
seu programa ideal d’acoblaments.
A COEXPHAL posen a disposició del sector hortofructícola un equip de tècnics
dedicat exclusivament a la gestió de la prevenció en el sector agrícola en les especialitats tècniques de seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia. Disposa d’un
conveni amb un servei de prevenció acreditat en vigilància de la salut, per a cobrir
l’àrea de medicina del treball.
Autorització de les estacions d’inspecció tècnica d’equips d’Aplicació de Fitosanitaris (ITEAF).
-L’elaboració i gestió del cens d’equips de han de ser objecte d’inspecció, així com
determinar els criteris per preparar el pla anual d’inspeccions.
-La definició dels requisits mínims exigibles a les ITEAF i al personal per al correcte
desenvolupament de les seves funcions.
-Determinació de les Unitats de Formació, per desenvolupar l’activitat formació
del personal de l’ITEAF.

l dia 20 d’octubre vaig
assistir a la inauguració de la «Fira de la
Llet a Vilobí d’Onyar.
En arribar, cap a les 10 del matí,
em van comentar els organitzadors que havien tingut problemes
durant la nit: alguns desaprensius,
«defensors dels animals», van fer
pintades i van destrossar algunes
coses com a protesta per la ﬁra i
reclamant el «benestar dels animals». Conec gairebé tots els expositors d’animals de la Fira de la
Llet i com treballen, i estic segur
que el tracte cap als animals és extraordinari, és clar que ho és perquè els estimen, però també, sens
dubte, perquè del bon tracte depenen els rendiments i, per tant,
poder continuar amb la producció lletera
El mes de maig passat es va celebrar al Centre de Convencions
Internacionals de Barcelona el 34è
Congrés Mundial de Veterinària.
El lema d’enguany va ser «Tenint
cura dels animals es cuida el planeta». Penso que el lema mostra
molt bé l’interès de tot un col·lectiu perquè els animals domèstics
estiguin ben cuidats, es trobin
molt a gust; en una paraula: que
gaudeixin de benestar.
Arribat a aquest punt, ens preguntem: què entenem per benestar animal? El concepte de «benestar animal» inclou aspectes relacionats amb la salut física, l’estat
emocional i el comportament dels
animals. El benestar dels animals
és important sobretot per raons
ètiques i econòmiques. A més, garantir els millors estàndards possibles de benestar animal és un requisit imprescindible.
La importància del benestar
animal per als zoològics moderns
ha estat reconeguda per la World
Association of Zoos and Aquariums, que disposa d’un Codi
d’Ètica i Benestar Animal. Entre
altres coses, aquest codi aﬁrma
que totes les accions que es duguin a terme en un animal han de

tenir com a objectiu ﬁnal la conservació de l’espècie, però al mateix temps no han de comprometre el seu benestar.
El benestar dels animals inclou la seva salut i el seu estat
emocional
Encara que hi ha moltes deﬁnicions de benestar animal, la majoria d’autors estan d’acord que el
terme «benestar animal» inclou
dos elements: d’una banda, la salut física dels animals i, d’altra
banda, el seu estat emocional. El
primer element, la salut física,
comprèn aspectes com ara l’absència de malalties i lesions, una
alimentació adequada i el confort
físic i tèrmic.
El segon element del benestar,
l’estat emocional, suposa tant l’absència d’emocions negatives com
la presència d’emocions positives.
No obstant això, l’estudi de les
emocions positives en els animals
tot just comença i per això es fa sovint menys èmfasi en les emocions positives que en les negatives. Entre aquestes últimes resulten especialment rellevants el dolor, la por, l’estrès i, almenys en algunes espècies, l’avorriment.
La preocupació pel benestar
dels animals és conseqüència, en
bona mesura, del fet que els animals poden experimentar emocions i, per tant, patir. Aquesta capacitat requereix un cert desenvolupament del sistema nerviós, de
manera que la sensació no està
necessàriament present en tots els
animals. Encara que segueix existint una certa controvèrsia sobre
aquest punt, la majoria d’autors
consideren que tots els vertebrats
tenen un sistema nerviós central
prou desenvolupat per experimentar dolor i altres formes de
patiment. Això vol dir que, a més
dels mamífers i les aus, també els
peixos, els rèptils i els amﬁbis poden patir.
Comportament i benestar
A més dels dos elements discutits
ﬁns ara (la salut física i l’estat emo-

cional), el comportament dels
animals està també directament
relacionat amb el seu benestar. En
efecte, hi ha algunes conductes
que semblen ser importants en si
mateixes, al marge de les seves
conseqüències. Aquestes conductes es denominen, a vegades, «necessitats de comportament». Les
necessitats de comportament serien conductes de la motivació
que depenen sobretot de factors
interns, independentment de les
seves conseqüències funcionals,
fent que l’animal tingui la necessitat de realitzar aquestes conductes en qualsevol ambient. Tot i
que el concepte de necessitats de
comportament resulta controvertit, és indubtable que la impossibilitat de mostrar algunes conductes té conseqüències negatives per
als animals.
D’altra banda, hi ha conductes
que contribueixen a la salut o a un
estat emocional positiu de l’animal. Finalment, els canvis en la
conducta dels animals aporten informació especialment útil sobre
el seu benestar.
En resum, doncs, el concepte
de «benestar animal» inclou aspectes relacionats amb la salut física, l’estat emocional i el comportament dels animals. La naturalesa «multidimensional» del concepte de benestar queda reﬂectida en la deﬁnició proposada per
l’Organització Mundial de Salut
Animal (OIE) segons la qual «un
animal es troba en un estat satisfactori de benestar quan està sa,
confortable i ben alimentat, pot
expressar el seu comportament
innat, i no pateix dolor, por o estrès». Igualment, l’anomenat principi de les cinc llibertats recull la
naturalesa multidimensional del
concepte de benestar animal.
Finalment la situació en què
teòricament pot trobar-se un animal és que l’ambient sigui prou
adequat perquè l’adaptació a
aquest no sigui difícil i no suposi
cap cost biològic. En aquest cas, el
benestar de l’animal serà òptim,
incloent-hi la presència d’emocions positives.
Em consta que els ramaders en
general procuren complir rigorosament les condicions i exigències
que permeten la producció perquè els seus animals es trobin en
aquesta ﬁnal situació.

pot arribar a defoliar-la completament.
Cuques: diverses larves defoliadores, que durant la tardor poden afectar alguns cultius. Es
poden fer tractaments amb BT kurstaki i aizawai, recomanable abans del transplantament.
Puçot: En un primer atac poc intens es pot
provar amb extractes repel·lents. En cas de
no ser suficient, consultar productes autoritzats.
Tomaqueres
Fongs: Ens trobem amb altes afectacions d’al-

ternaria, odiopsis i míldiu. Alterneu matèries
actives per al seu control. Tingueu cura de realitzar una polvorització correcta, assegurant
la màxima adherència del producte a les fulles.
Nesidiocoris tenuis: Es tracta d’un insecte
depredador de mosca blanca, tuta i aranya
roja, però en cas de disposar de poques preses
poden provocar danys com ara escapçar els
ulls i poms de les tomaqueres.
Cuques: Continua la presència de poblacions
de tuta i heliotis. Cal mantenir les poblacions

mírids depredadors, i en cas de realitzar algun
tractament, utilitzeu productes respectuosos
amb la fauna útil, com el BT.
Septoria (Septoriosis apii): Fong que afecta
el cultiu de l’api, i que és afavorit pel temps
fresc i humit. Apareixen taques marronoses a
les fulles perdent el valor comercial. Es recomana rotació de cultius i l’aeració del cultiu.
Rovell: Fong que afecta el cultiu de la mongetera i el porro. Afavorir la ventilació entre
les plantes mitjançant podes i aclarides. Moderació dels regs evitant mullar les fulles.

BENESTAR
ANIMAL, REAL

E

AVISOS FITOSANITARIS
VINYA
Flavescència daurada: És obligatori comunicar als responsables territorials de sanitat
vegetal del DARP qualsevol símptoma sospitós: canvi de coloració prematura de les fulles
(groga en les varietats blanques i vermella en
les varietats negres); cargolament de fulles
cap al seu interior; assecament dels raïms;
sarments amb port desmaiat i sense lignificar.
OLIVERA
Mosca de l’oliva: Respecteu el termini de seguretat que són els dies que han de transcór-

rer des de l’aplicació del producte fitosanitari
fins a la recol·lecció.
Agricultura ecològica i mètodes alternatius:
Caolí: Després de pluges cal seguir mantenint
la vostra plantació protegida. Recordeu que
s’han de cobrir totalment les olives amb gota
fina. També es poden utilitzar matèries actives com Spintor cebo i Beauveria bassiana
HORTA
Cuques i xinxes a crucíferes
Xinxes: L’atac d’aquest insecte en planta jove

DISSABTE 3 DE NOVEMBRE DE 2018

Diari de Girona

La Setmana del 3 al 9 de novembre
FIRES
Fins demà Saló del Manga a Barcelona.
Fins al 5, Fira Agropequària de Vila-rodona, a Vila-rodona.
Avui i demà hi ha Safrània, la Fira de Sant Martí a Montblanc.
Demà Fira del Joguet Antic i de Col·lecció a Quart; Fira de Novembre. Mostra
de Productes d’Art i oficis, a Olost; Fira d’en Rocaguinarda a Olost, Concurs
Subhasta nacional. Concurs Nacional Xisqueta a Sort (Lleida) i Fira de la Tardor
i el Bolet a Sant Cebrià de Vallalta.
Del 9 a l’11 Fira de la Muntanya a Vic; Expominer. Saló dels Minerals, Fòssils
i Joieria a Barcelona, Funifira, Fira del Modelisme, l’Oci Ferroviari i la Gastronomia a Gelida; Fira de la Ratafia a Santa Coloma de Farners i Fira del Vi Nou a
Calonge.
Avui Fira del 1r Dissabte a Puigcerdà (Girona).

CONSELLS
Recordeu que establir rotacions de conreu és una pràctica beneficiosa en l’agricultura convencional, especialment en la Producció Integrada (PI), i essencial en
la Producció Agrària Ecològica (PAE).
Per un aprofitament màxim dels nutrients es recomana aportar les dejeccions
ramaderes poc temps (2-15 dies) abans de la sembra i/o, en el cas de dejeccions
líquides, en cobertora, prop del període de màximes extraccions dels cultius.
Els adults d’aquest insecte, el Saltiró de la colza, poden infestar el cultiu i provocar danys ja des del naixement de les plàntules de colza. Són petits escarabats,
de 2 a 5 mm de llarg en funció de l’espècie, normalment de color negre, que es nodreixen dels cotilèdons provocant petites perforacions. Aquest moment del cultiu
és crític i per aquest motiu els danys són perillosos per a la seva viabilitat econòmica. Cal estar atents a la seva presència. A partir de 3-4 fulles aquests insectes
deixen de ser perillosos.
Els danys al blat de moro, els provoca un àcar tetraníquid, l’Aranya roja, que té
forma globosa i mida molt petita, de menys de 0,5 mm. El seu color és variable, des
del verd fluix o groc a vermell o marró. Normalment els individus els trobarem per
sobre i sota les fulles. S’alimenten succionant de les fulles i en provoquen la mort
de les seves cèl·lules.
La gestió que es fa de la palla del cereal influirà, a curt termini, en el control o
propagació de malalties pels cultius següents i, a més llarg termini, en el contingut
de nutrients i el nivell de matèria orgànica del sòl i la gestió futura de la fertilització.
Els cultius captadors de nitrogen o catch-crops són cultius intermedis que tenen
com a objectiu principal reduir o minimitzar les pèrdues per lixiviació del nitrogen
romanent del sòl després del conreu principal. L’objectiu és que el cultiu captador
absorbeixi la major part del nitrogen inorgànic que ha quedat al sòl després del
cultiu principal per desenvolupar-se. D’aquesta manera s’evita el rentat de nitrats
cap a les aigües freàtiques.
Els CC (roller crimper) són una peça clau en el maneig de la flora arvense en sistemes ecològics. Durant el seu creixement competeixen i redueix en el desenvolupament de la flora arvense. Després de la seva gestió les restes vegetals poden retardar o reduir l’emergència de noves plàntules.
La superficie conreada amb colza no ha deixat d’augmentar en els últims anys.
Les principals raons són:
- l’increment dels problemes de control en males herbes gramínies.
- el greening de l’última reforma de la PAC.
La millor eina per a la gestió del seu programa genètic: Optimate és el programa
d’acoblaments més complet, versàtil i potent del mercat. Gestiona tota la informació
des de la seva granja, de forma senzilla i amb la màxima eficiència, per definir el
seu programa ideal d’acoblaments.
A COEXPHAL posen a disposició del sector hortofructícola un equip de tècnics
dedicat exclusivament a la gestió de la prevenció en el sector agrícola en les especialitats tècniques de seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia. Disposa d’un
conveni amb un servei de prevenció acreditat en vigilància de la salut, per a cobrir
l’àrea de medicina del treball.
Autorització de les estacions d’inspecció tècnica d’equips d’Aplicació de Fitosanitaris (ITEAF).
- La elaboració i gestió del cens d’equips de han de ser objecte d’inspecció, així com
determinar els criteris per preparar el pla anual d’inspeccions.
- La definició dels requisits mínims exigibles a les ITEAF i al personal per al correcte
desenvolupament de les seves funcions.
- Determinació de les Unitats de Formació, per desenvolupar l’activitat formació
del personal de l’ITEAF.
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BENESTAR
ANIMAL, REAL
l passat dia  d’octubre vaig assistir a la
inauguració de la «Fira
de la Llet» a Vilobí
d’Onyar. En arribar, cap a les  del
matí, em van comentar els organitzadors que havien tingut problemes durant la nit: alguns desaprensius, «defensors dels animals»,
van fer pintades i van destrossar algunes coses com a protesta per la
fira i reclamant el «benestar dels
animals». Conec gairebé tots els
expositors d’animals de la «Fira de
la Llet» i com treballen, i estic segur
que el tracte cap als animals és extraordinari, és clar que ho és perquè els volen, però també, sens
dubte, perquè del bon tracte depenen els rendiments i, per tant, poder continuar amb la producció
lletera
El passat mes de maig es va celebrar al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona el è
Congrés Mundial de Veterinària. El
lema d’enguany va ser «Tenint cura
dels animals es cuida al planeta».
Penso que el lema mostra molt bé
l’interès de tot un col·lectiu perquè
els animals domèstics estiguin ben
cuidats, es trobin molt a gust; en
una paraula: que gaudeixin de benestar.
Arribat a aquest punt, ens preguntem: Què entenem per benestar animal? El concepte de «benestar animal» inclou aspectes relacionats amb la salut física, l’estat
emocional i el comportament dels
animals. El benestar dels animals
és important sobretot per raons
ètiques i econòmiques. A més, garantir els millors estàndards possibles de benestar animal és un requisit imprescindible.
La importància del benestar
animal per als zoològics moderns
ha estat reconeguda per la World
Association of Zoos and Aquariums, que compta amb un Codi
d’Ètica i Benestar Animal. Entre altres coses, aquest codi afirma que
totes les accions que es duguin a
terme en un animal han de tenir

com a objectiu final la conservació
de l’espècie, però al mateix temps
no han de comprometre el seu benestar.
El benestar dels animals inclou la seva salut i el seu estat
emocional
Encara que hi ha moltes definicions de benestar animal, la majoria d’autors estan d’acord que el
terme «benestar animal» inclou
dos elements: d’una banda, la salut
física dels animals i, d’altra banda,
el seu estat emocional. El primer
element, la salut física, comprèn
aspectes com ara l’absència de malalties i lesions, una alimentació
adequada i el confort físic i tèrmic.
El segon element del benestar,
l’estat emocional, suposa tant l’absència d’emocions negatives com
la presència d’emocions positives.
No obstant això, l’estudi de les
emocions positives en els animals
tot just comença i per això es fa sovint menys èmfasi en les emocions
positives que en les negatives. Entre aquestes últimes resulten especialment rellevants el dolor, la por,
l’estrès i, almenys en algunes espècies, l’avorriment.
La preocupació pel benestar
dels animals és conseqüència, en
bona mesura, del fet que els animals poden experimentar emocions i, per tant, patir. Aquesta capacitat requereix un cert desenvolupament del sistema nerviós, de
manera que la sensació no està necessàriament present en tots els
animals. Encara que segueix existint una certa controvèrsia sobre
aquest punt, la majoria d’autors
consideren que tots els vertebrats
tenen un sistema nerviós central
prou desenvolupat com per experimentar dolor i altres formes de
patiment. Això vol dir que, a més
dels mamífers i les aus, també els
peixos, els rèptils i els amfibis poden patir.
Comportament i benestar
A més dels dos elements discutits
fins ara (la salut física i l’estat emocional), el comportament dels ani-

mals està també directament relacionat amb el seu benestar. En
efecte, hi ha algunes conductes
que semblen ser importants en si
mateixes, al marge de les seves
conseqüències. Aquestes conductes es denominen, a vegades, «necessitats de comportament». Les
necessitats de comportament serien conductes de la motivació que
depenen sobretot de factors interns, independentment de les seves conseqüències funcionals, fent
que l’animal tingui la necessitat de
realitzar aquestes conductes en
qualsevol ambient. Tot i que el
concepte de necessitats de comportament resulta controvertit, és
indubtable que la impossibilitat de
mostrar algunes conductes té conseqüències negatives per als animals.
D’altra banda, hi ha conductes
que contribueixen a la salut o a un
estat emocional positiu de l’animal. Finalment, els canvis en la
conducta dels animals aporten informació especialment útil sobre el
seu benestar.
En resum, doncs, el concepte de
«benestar animal» inclou aspectes
relacionats amb la salut física, l’estat emocional i el comportament
dels animals. La naturalesa «multidimensional» del concepte de benestar queda reflectida en la definició proposada per l’Organització
Mundial de Salut Animal (OIE) segons la qual «un animal es troba en
un estat satisfactori de benestar
quan està sa, confortable i ben alimentat, pot expressar el seu comportament innat, i no pateix dolor,
por o estrès». Igualment, l’anomenat principi de les cinc llibertats recull la naturalesa multidimensional del concepte de benestar animal.
Finalment la situació en què
teòricament pot trobar-se un animal és que l’ambient sigui prou
adequat perquè l’adaptació a
aquest no sigui difícil i no suposi
cap cost biològic. En aquest cas, el
benestar de l’animal serà òptim, incloent-hi la presència d’emocions
positives.
Em consta que els ramaders, especialment els de la comarca de la
Selva, procuren complir rigorosament amb les condicions i exigències que permeten la producció
perquè els seus animals es trobin
en aquesta final situació.

pot arribar a defoliar-la completament.
Cuques: varies larves defoliadores, que durant la tardor poden afectar a varis cultius. Es
poden fer tractaments amb BT kurstaki i aizawai, recomanable abans del transplantament.
Puçot: En un primer atac poc intens es pot
provar amb extractes repel·lents. En cas de
no ser suficient, consultar productes autoritzats.
Tomateres
Fongs: Ens trobem amb altes afectacions d’al-

ternaria, odiopsis i míldiu. Alterneu matèries
actives per al seu control. Tingueu cura de realitzar una polvorització correcta, assegurant
la màxima adherència del producte a les fulles.
Nesidiocoris tenuis: Es tracta d’un insecte
depredador de mosca blanca, tuta i aranya
roja, però en cas de disposar de poques preses
poden provocar danys com ara escapçar els
ulls i poms de les tomateres.
Cuques: Continua la presència de poblacions
de tuta i heliotis. Cal mantenir les poblacions

mírids depredadors, i en cas de realitzar algun
tractament, utilitzeu productes respectuosos
amb la fauna útil, com el BT.
Septoria (Septoriosis apii): Fong que afecta
el cultiu de l’api, i que és afavorida pel temps
fresc i humit. Apareixen taques marronoses a
les fulles i perden el valor comercial. Es recomana rotació de cultius i l’aeració del cultiu.
Rovell: Fong que afecta al cultiu de la mongetera i el porro. Afavorir la ventilació entre
les plantes mitjançant podes i aclarides. Moderació dels regs evitant mullar les fulles.

E

AVISOS FITOSANITARIS
VINYA
Flavescència daurada: És obligatori comunicar als responsables territorials de sanitat
vegetal del DARP qualsevol símptoma sospitós: canvi de coloració prematura de les fulles
(groga en les varietats blanques i vermella en
les varietats negres), cargolament de fulles
cap al seu interior, assecament dels raïms, sarments amb port desmaiat i sense lignificar.
OLIVERA
Mosca de l’oliva: Respecteu el termini de seguretat que són els dies que han de transcór-

rer des de l’aplicació del producte fitosanitari
fins a la recol·lecció.
Agricultura ecològica i mètodes alternatius:
Caolí: Després de pluges cal seguir mantenint
la vostra plantació protegida. Recordeu que
s’han de cobrir totalment les olives amb gota
fina. També es poden utilitzar matèries actives com Spintor cebo i Beauveria bassiana
HORTA
Cuques i xinxes a crucíferes
Xinxes: L’atac d’aquest insecte en planta jove

Última cita de la
Copa Espanya
d’escalada
Aquest cap de setmana es disputa la tercera
i última prova de la Copa
Espanya d’escalada, que servirà per determinar els guanyadors estatals. La competició es fa a Madrid en el marc
de la fira Expotural. Ramon
Julián ho té tot de cara per
assolir el títol després de
dues victòries. També hi
seran la resta d’escaladors
osonencs. Dissabte hi haurà
la competició Juvenil i diumenge, l’Absoluta.
Madrid

Rafa Botello
guanya la HSR
LPA Night Run
Las Palmas de Gran Canaria

El manlleuenc Rafa Botello
va aconseguir la victòria el
passat cap de setmana a la
cursa nocturna HSR LPA
Night Run de 10km per la
capital de Gran Canària. Va
ser la prèvia de la seva participació aquest proper cap
de setmana a una prova que
coneix molt bé i on ha estat
moltes vegades com és la
Marató de Nova York.

JORDI PUIG

El llibre, que està a la venda des de finals de la setmana passada, serà presentat a la Fira de la Muntanya de Vic

el llibre ja es pot trobar a les
llibreries d’arreu de l’Estat
espanyol amb el nom Zaid
Ait Malek: la eterna sonrisa
del trail. “El vam fer en castellà, tot i que a mi m’hauria
agradat més fer-lo en català,
per ser coherents. Ell ha viscut molts anys a Andalusia i
és conegut arreu de l’Estat”,

explica la periodista.
Zaid Ait Malek era un
jove paleta marroquí que va
creuar l’Estret de Gibraltar
de forma il·legal i va arribar
a l’Estat espanyol amagat
a sota un camió. No sense
penúries, va crear-se una
nova vida passant a fer de
recol·lector d’olives i a ser
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Escriure sempre ha estat
la passió d’Anna Comet i
ja de ben petita tenia clar
que volia ser escriptora. Per
aquest motiu, de fet, va estudiar la carrera de Periodisme
i ara, amb 35 anys, ha publicat el seu primer llibre. “No
sé si per escriure un llibre ja
pots dir que ets escriptora,
però és un petit primer pas i
em fa molta il·lusió”, afirma
la gironina afincada a Vic
des dels 18 anys. L’oportunitat li va venir de la mà d’un
company de la seva altra professió, la d’esportista d’alt
nivell, que compagina amb
la de periodista. Fa dos anys,
quan tornava de participar a
l’Euràfrica Trail i compartia
viatge amb el corredor de
muntanya Zaid Ait Malek,
aquest li va demanar si volia
escriure la seva història i no
s’ho va pensar: “De seguida
vaig tenir clar que era una
història potent i que ell és
una persona que es fa estimar i em venia molt de gust”.
Comet no va tardar a trobar
editorial, Ediciones Lectio,
que és el segell de Cossetània Edicions, per a les seves
publicacions en castellà, i
des de la setmana passada

ULTRES CATALUNYA

Esther Rovira
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Vic
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El debut literari d’Anna Comet

un dels corredors de muntanya més forts i apreciats
arreu del món. “Ha estat
campió d’Espanya en més
d’una ocasió, tot i no poder
aixecar el títol perquè no té
la nacionalitat. També va ser
quart a Zegama en una edició de molt nivell, fet que li
va donar molt ressò a escala

L’equip d’Èric Moya
guanya en mixt les 24h
Non Stop Atalaya Trail
El cap de
setmana passat es van disputar a Tenerife les 24h Non
Stop Atalaya Trail, on l’equip
del santjoaní Èric Moya, que
completaven Sheila Avilés,
Mayte Hinojosa i Esteban
García, va ser tercer a la
general i primer en la categoria d’equips mixtos. La
prova es va haver de retallar
per les fortes pluges que hi
va haver a l’illa canària.

Tejina (Tenerife)

Victòria de Gerard
Morales a la Primera
Marató de Muntanya
El
moianès Gerard Morales es
va retrobar amb la victòria
el passat cap de setmana a
la 24a edició de la Primera Marató de Muntanya
de Catalunya, de 41,1km
i +2.123m. Morales es va
imposar amb més de 15
minuts d’avantatge sobre el
segon, amb un temps de 3h
54min 16seg.

Sant Llorenç Savall
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Divendres, 2 de novembre de 2018

La periodista i esportista d’alt nivell s’estrena escrivint un llibre sobre Zaid Ait Malek
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internacional, i ha estat dos
cops segon a l’Ultra Pirineu,
entre altres”, detalla Comet.
A dia d’avui Malek encara
viu sota l’amenaça d’haver
de tornar al Marroc perquè
no està clar que li renovin
el permís de residència per
falta d’hores treballades. Fa
més d’una dècada que lluita
per quedar-se a la península,
fins i tot amb el suport de la
Federació Espanyola d’Esports de Muntanya, i tampoc
se’n surt de portar la seva
dona i el seu fill des del seu
país natal. Per tot plegat, fa
uns dies es va engegar una
campanya a les xarxes socials
amb l’etiqueta #zaidsequeda
per donar-li suport. “És un
llibre que parla de curses
però també, i molt, d’immigració i de superació personal i ha sortit casualment en
un moment en què ell torna
a ser notícia. N’estic molt
satisfeta. No pots esperar
una gran novel·la però tampoc pretenia ser-ho perquè
no tinc el nivell per escriurela. Crec que és un llibre ràpid
de llegir”, detalla Comet, que
no amaga les ganes de continuar la seva relació amb la
literatura: “La idea és fer-ne
algun altre, però he de trobar
temes que m’agradin. No ho
faré perquè sí”. La periodista
i Zaid Ait Malek donaran
més detalls d’aquest debut
literari de Comet en la primera presentació que es farà
del llibre a la Fira de la Muntanya de Vic el proper 10 de
novembre a les 5 de la tarda.

Una desena
de podis al
Cros d’Olot
Olot

EL 9 NOU

El Cros d’Olot va donar el
tret de sortida el passat cap
de setmana al Circuit Gironí
de Cros. Va ser una de les
competicions més exigents
del calendari, que arribava a
la 23a edició. Entre els diferents participants osonencs
hi va haver diversos podis.
Marc Traserra (CE Penedès)
es va imposar en Sub-23
masculí, mentre que Laura
Gutiérrez (CA Vic) va ser tercera en Sub-18 femení. Aniol
Clavell (CA Olot) i Abel
Padrós (CA Vic) van ocupar
el segon i tercer llocs en Sub16 masculí, i Anna Quero va
guanyar en la categoria femenina. En Sub-14, Rut Córdoba
(AA Tona) va acabar segona
i Martí Costa (CA Vic), tercer, mentre que en Sub-12
femení el CA Vic va dominar
el podi amb Laura Santanera,
Núria Collell i Miquelina
Gorgals. En la competició
masculina Ferran Pujol (CA
Vic) va finalitzar segon.

