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Política i societat Osonenc de l’Any 2013

“Els guanyadors som tots plegats”
Sant Julià de Vilatorta
EL 9 NOU

El 2013, amb 92 anys, va
publicar el llibre Parir o no
parir. Ara ja en té 93. És,
per la seva edat i trajectòria,
un dels metges ginecòlegs
més coneguts i estimats a la
comarca. Dimecres, en les
paraules que va adreçar com
a finalista de l’Osonenc de
l’Any, va dir que “és una situ-

ació molt original per a mi”.
Compartia una trobada social, però lluny de la formalitat
de les reunions professionals
“hi he pogut tornar a veure
cares conegudes. Em trobo
molt bé entre tots”. Va provocar rialles quan es va excusar
de no pujar a l’escenari “perquè l’escala no té barana; i a
més, un cop a dalt hauré de
tornar a baixar”.
El doctor Altés va dir que

premis com l’Osonenc de
l’Any “són exponent de la
vitalitat del poble català”,
i que tenint en compte la
situació actual “ens hem de
poder animar per veure fins
on podem arribar si tots hi
posem el nostre esforç i la
nostra voluntat”. Va felicitar
EL 9 NOU per la seva trajectòria i va concloure que, en
nits com aquesta, “els guanyadors som tots plegats”.

JORDI PUIG

El metge ginecòleg Anicet Altés agraeix la trobada i el reconeixement

Anicet Altés al costat de Josep Mas, director d’EL 9 NOU del Vallès Oriental

“Gràcies a la família i als amics!”
Jordi Molas, protagonista del documental ‘Els anys guanyats’
Sant Julià de Vilatorta
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Jordi Molas amb Rosa Serra, cap de Publicitat de les edicions d’EL 9 NOU

				

El documental Els anys
guanyats, amb motiu dels
40 anys de Jordi Molas, 20
anys després d’un accident
jugant a rugbi que el va
deixar tetraplègic, va tenir
un gran impacte. L’essència
d’aquell documental, en què
ell mateix, família i amics

donaven el seu testimoni i
explicaven com va reconstruir la seva vida a partir
d’aquell moment, van ser el
missatge que Molas va tornar
a donar dimecres. Després de
dir que no mereixia el premi
i que la resta de candidats a
Osonenc de l’Any “em porten
anys d’avantatge en esforç
i treball”, Molas va voler
compartir la seva nominació

“amb totes les persones que
són i han estat al meu costat”. Començant pels pares,
la germana “i els amics, que
sé que sempre tindré al meu
costat”. Molas va expressar
el desig que el seu testimoni
pugui servir d’ajut a altres
persones que es trobin en la
mateixa situació. “Tant de bo
tinguin el mateix suport que
jo he rebut”, va dir.

Publicitat Serveis

Capacitat: 2.100 litres.
Amb depuradora 1.200 l/h.
Mides: 2,44x0,66m.
Codi: 691571000

- Comandament a distància.
- 3 modes de funcionament:
Normal / Natural / Nit.
- Capçal inclinable i oscillant.
- Reixeta de seguretat.
- 3 velocitats de ventilació:
Alta / Mitjana / Baixa.
- Potència de l’humificador: 30W.
Característiques
- Potència: 70W.
- Tanc d’aigua: 2,50 l.
- Cabal d’aire: 2.600 m3/h.
Codi: 769080001

Capacitat: 3.900 litres.
Amb depuradora 1.200 l/h.
Mides: 3,05x0,76m.
PVP: 49,95%
Codi: 691572000

El preu inclou
9 llosetes
de 500x500 mm.
Codi: 689029000

Divendres, 13 de juny de 2014

Capacitat: 6.400 l/h.
Mides: 4,57x2,13x0,84m.
Codi: 691580000

