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Torelló oferirà
horts socials
al Mas Cervià

Montilla inaugura
dissabte el casal de la
gent gran de Torelló

L’Ajuntament de
Torelló va aprovar en el ple
de dilluns crear el servei
d’horts socials, unes parcel·
les que s’ubicaran a la finca
del Mas Cervià. El consistori
treballarà ara en l’adequació
dels accessos i l’espai de con·
reu: s’hi habilitaran aparca·
ments i casetes per a les eines,
a banda de la instal·lació per
fer-hi arribar l’aigua. També
es farà el reglament d’usos
dels horts i es determinarà el
procediment per concedir les
parcel·les, que estaran dispo·
nibles durant l’any que ve.

Torelló

Vic crea un servei de
recollida de joguines
electròniques
Vuit centres educatius
de Vic (l’Escorial, Sentfores,
Andersen, Sagrat Cor, Sant
Miquel, Guillem de Mon·
rodon, Joaquim Salarich i
institut Jaume Callís) s’han
adherit a la campanya de
l’Ajuntament per a la reco·
llida i reciclatge de joguines
electròniques. Aquestes
joguines no poden llençar-se
als contenidors de rebuig i
requereixen un tractament
especial. La campanya, que
va començar dimarts, finalit·
zarà el 22 de gener.
Vic

El Moianès reforça
les activitats d’hivern
per a la gent gran
El Consorci del Moia·
nès, amb el suport de la
Diputació, ha reforçat les
activitats d’hivern que pro·
mouen els casals de la gent
gran, en el marc del pro·
grama d’envelliment actiu.
Entre altres iniciatives, els
darrers dies han començat
quatre tallers de memòria a
Castellterçol, Monistrol de
Calders, Moià i Santa Maria
d’Oló, en el qual participen
57 persones.
Moià

JORDI PUIG

Torelló

Regidors i alcaldes amb cadira de rodes. Van poder comprovar que moure’s per la ciutat és més difícil del que sembla

La millor manera
de conscienciar-se
L’Associació de Disminuïts Físics fa anar amb cadira de rodes
alcaldes i regidors perquè es facin càrrec dels entrebancs que troben
Vic
A.D.

L’Associació de Disminuïts
Físics d’Osona (ADFO) va
organitzar aquest dijous,
amb motiu del Dia Mundial
de les Persones Discapaci·
tades, un recorregut pels
carrers de Vic amb alcaldes i
regidors. Però amb un matís:
van demanar als polítics que
anessin amb cadira de rodes
perquè es fessin càrrec de les
barreres arquitectòniques.
“Parlem de Vic, però són a
qualsevol de les poblacions
de la comarca, i val la pena
fer-les evidents”, explica
Jordi Molas, d’ADFO.
El cert és que regidors i
alcaldes van quedar sorpre·
sos dels obstacles que es
poden arribar a trobar i que,
a simple vista, no es veuen.
Per exemple, per travessar
el pas de vianants de l’inici
de la Rambla amb el carrer

EVA I ADAM:
EL DARRER GÈNESI

Verdaguer: el voral, tot i que
està rebaixat, és més alt que
la calçada i enfilar-s’hi amb
cadira i tot és una missió
complicada. No ho resulta
tant circular per les voreres,
que tenen pendent perquè,
quan plogui, l’aigua s’escorri

Bona voluntat,
mala solució
Per accedir a Correus
de Vic s’han de pujar unes
escales. Per això, van
instal·lar un elevador, al
qual s’accedeix per una
porta lateral amb la cor·
responent rampa. Aquesta
porta, però, és tancada. I,
per obrir-la, s’ha de pré·
mer un botó. Aquest botó,
però, és més alt del compte
i, assegut en una cadira, no
s’hi arriba. “És a una alça·
da inadequada”, explica
Jordi Molas.
Vic

Vic, Sant Hipòlit i Planoles
se sumen a La Marató de TV3
Vic/St. Hipòlit de Voltregà

8/12/2009 - 16.30 h
al claustre de Santa Maria de l’Estany
CICLE DE DRAMES LITÚRGICS MEDIEVALS AL MONESTIR DE SANTA MARIA DE L’ESTANY 2006-2010
Direcció i dramatúrgia: Marc Artigau i Josep Maria Miró
Intèrprets: Gemma Brió, Josep Puig, Maria Vera (actors), Jesús Sanz
(ballarí), Natan Paruzel (músic) i Marta Valero (Mezzosoprano)
Preu entrada: 6 euros
Organitza: Monestir de Santa Maria de l’Estany/Ajuntament de l’Estany/Consorci del Moianès/ACR
Col·labora:Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana/Fundació Caixa Manlleu/El 9 Nou/Regió 7
Informació: www.monestirestany.cat/stagnumestany.blogspot.com/albergueria.blogspot.com

cap a la calçada. Si el pendent
és excessiu, costa dominar
la cadira: sempre se’n va cap
a la calçada i, per evitar-ho,
cal fer més força amb un dels
braços. “Tingueu en compte
–els explicava Molas– que
vosaltres teniu la muscula·
tura intacta; persones amb
lesions a la medul·la tenen
dificultats per controlar el
tronc”. Per això, diu, és bo
anar fent pedagogia. També
de civisme: “Si hi ha caques
de gos, escopits, burilles o
xiclets s’enganxen a la roda i,
girant-la, ens podem empas·
tifar les mans”. Alguns van
poder-ho comprovar. Si enca·
ra no estaven convençuts,
després del recorregut, que
va acabar al local d’ADFO al
carrer Sant Pere, regidors i
alcaldes van conscienciar-se
que l’urbanisme condiciona
la vida dels veïns, però a
alguns, com als discapacitats,
encara els condiciona més.
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La Marató de TV3, que es
fa la setmana entrant i està
dedicada a les malalties
minoritàries, ja escalfa
motors. L’Ajuntament de
Vic ha programat un concert
acústic per aquest diven·
dres a 2/4 d’11 al Casino a
càrrec de La Iaia (projecte
musical solitari d’Ernest
Crusats) i Records de Gel
(formació musical procedent
del Vallès). A Sant Hipòlit,

Divendres, 4 de desembre de 2009

dins la diada del voluntariat,
fins aquest dissabte es pot
veure, a la biblioteca, una
exposició de trencaclosques
de Laura López i de pintures
de Carles Baucells. Un tren·
caclosques i una pintura se
sortejarà aquest diumenge a
la mitja part de l’obra Caroll
Wood, que interpretarà a
partir de les 4 el Club Car de
Sant Tomàs al teatre muni·
cipal. Aquest diumenge, a
Planoles, també hi ha pro·
gramat un sopar a la sala del
Casino en favor de la marató.

El president de la
Generalitat, José Montilla
(PSC), inaugurarà aquest
dissabte, a partir de les 12
del migdia, el nou casal de
la gent gran de Torelló. L’ac·
te també comptarà amb la
presència del conseller de
Governació i Administraci·
ons Públiques, Jordi Ausàs
(ERC). Montilla participarà
en els parlaments per la inau·
guració del nou equipament,
al costat de l’alcalde de Tore·
lló, Miquel Franch (PSC), i
del president de consell de
govern de la gent gran, Pere
Nardi. El nou casal, acabat
fa setmanes, està situat al
carrer de Rocaprevera, i ha
requerit una inversió de 2,27
milions d’euros. L’edifici,
de 1.371 metres quadrats,
consta de planta baixa, una
primera planta i un espai
exterior enjardinat.

L’Esquirol estrena
aquest divendres la
nova llar d’infants
El director gene·
ral d’Administració Local,
Carles Bassaganya, inau·
gurarà aquest divendres (a
2/4 de 5 de la tarda) la nova
escola bressol del municipi.
El centre, que ha requerit
una inversió de 847.732
euros, tindrà una capacitat
per a 54 infants, distribuïts
en quatre mòduls. El projecte
de l’equipament ja preveu
una possible ampliació de
dos mòduls més, un per a
lactants i un per a nens de
2 a 3 anys. Amb el pressu·
post de les obres també s’ha
concretat una reforma de la
cuina de l’escola Cabrerès,
que comunica amb la llar
d’infants. Bassaganya apro·
fitarà la visita a l’Esquirol
per explicar l’estat del procés
de constitució de l’Entitat
Municipal Descentralitzada
(EMD) de Cantonigròs, com
recollia EL 9 NOU a l’edició
de divendres.
L’Esquirol

Presenten el
llibre ‘Política
i valors’ a Ripoll
La Fundació Lluís
Carulla i Esade presenten
aquest dissabte a les 7 del
vespre a la Sala Abat Senjust
de l’Ajuntament de Ripoll el
llibre Política i valors. Com
restaurar la grandesa de la
política?, obra del professor
del Departament de Ciències
Socials d’Esade Daniel Ortiz.
En aquest volum, l’autor
repassa les grandeses i les
misèries de la política des
d’Aristòtil i Maquiavel fins
a Obama i es fixa, també, en
els polítics catalans.
Ripoll

