POLÍTICA I SOCIETAT

EL 9 NOU

El manlleuenc Joaquim Vivas és l’Osonenc de l’Any 2013. Va ser proclamat
aquest dimecres en el transcurs d’una
gala que es va fer al Saló Catalunya, de

Sant Julià de Vilatorta, i en què també
es va fer un reconeixement als altres
quatre finalistes, votats pels lectors
d’EL 9 NOU: Anicet Altés, Jordi Molas,

7

Antoni Pladevall i Josep Vilardell. Vivas, que acumula una llarga trajectòria
en el món del voluntariat, va reivindicar l’ètica i el valor de la sensibilitat.

Joaquim Vivas, Osonenc de l’Any
pel compromís en el voluntariat

comença en el si de la família
i continua al poble, o ciutat,
el país i, sobretot, a les seves
persones”. Ja amb el premi
a les mans, Vivas el va voler
dedicar molt especialment a
la seva dona i família, i es va
mostrar orgullós de formar
part d’una comarca, Osona,
“és digna d’imitar quan veus
tota la solidaritat i l’estima
que sent per les entitats que
ajuden”. L’Osonenc de l’Any
2013 va acabar la intervenció
posant en valor l’honestedat, l’ètica i la senzillesa i va
advocar perquè es tinguin en
compte a l’hora de vertebrar
el futur del país.
Vivas va rebre el premi
de mans del president del
Consell d’Administració de
Premsa d’Osona, SA, Miquel

La gala es va fer aquest dimecres al vespre al Saló Catalunya de Sant Julià de Vilatorta

JORDI PUIG

“Osona és digna
d’imitar quan veus
l’estima que té per
la gent que ajuda”

La direcció d’EL 9 NOU amb els finalistes de l’Osonenc de l’Any i l’alcalde de Sant Julià, Joan Carles Rodríguez (segon per l’esquerra), amfitrió de la trobada
Sant Julià de Vilatorta
Xavier Bardolet

Era la tercera vegada que
Joaquim Vivas pujava a
l’escenari com a finalista de
l’Osonenc de l’Any en les set
edicions del premi. També hi
va ser els anys 2010 i 2012,
i sempre pel mateix motiu:
una trajectòria vinculada a
entitats i projectes de voluntariat, que avui encara conti-

nua des del Rebost Solidari
de Vic, que gestiona el banc
dels aliments. En aquesta
iniciativa conflueixen, a més,
Càritas i Creu Roja, dues
de les institucions amb qui
Vivas ha estat més implicat
al llarg de la seva vida. El seu
nom també és al darrere del
naixement de l’Associació
Sant Tomàs o del Centre
Mèdic Psicopedagògic d’Osona, a més de la seva etapa

com a alcalde de Manlleu o
la gerència de l’Hospital Sant
Jaume, punt de partida de
moltes de les seves activitats
altruistes. Per tot això, les
butlletes de més de 1.500 lectors d’EL 9 NOU rebudes les
últimes setmanes el van convertir en el més votat dels
cinc finalistes del premi.
Ja en la seva primera
intervenció, encara com a
finalista, Vivas va elogiar

el voluntariat, que va lligar
a un compromís ètic i a la
sensibilitat que demostren
“totes aquelles persones
que aporten una part del
seu temps lliure a ajudar de
forma altruista, sense esperar res a canvi. Són persones
actives, dinàmiques, emprenedores, responsables i
il·lusionades”, va dir. Segons
Vivas, en aquesta sensibilitat
“hi radica un compromís que
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Codina, que va destacar que
en un escenari de crisi i de
queixa com l’actual, trobar-se
perfils com el dels finalistes
a l’Osonenc de l’Any, model
de generositat i d’implicació
cívica, “és una cosa que t’eixampla el cos”. I va fer broma
a Vivas, de qui se sap que
dorm poc, per dir-li que malgrat això “es nota que estàs
despert i amb les antenes
posades”.
La resta de finalistes del
premi van ser el veterà ginecòleg Anicet Altés, l’exjugador de rugbi tetraplègic Jordi
Molas, l’historiador i capellà
Antoni Pladevall i el president de l’Associació de Familiars i Malalts d’Alzheimer
d’Osona (AFMADO), Josep
Vilardell. Tots ells van agrair
el reconeixement dels lectors
d’EL 9 NOU.

