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Política i societat Osonenc de l’Any 2013

Més que un premi

hi va haver complicitat. Tots
sabien que la votació popular
decantaria el guardó només
cap a un d’ells, però que tots
atresoraven mèrits per erigir-se en l’Osonenc de l’Any,
distinció que, en les edicions
anteriors, ja havien rebut
Montserrat Freixer, Xavier
Gómez, Jeroni Vinyet, Núria
Casamitjana, Pilarín Bayés i
Fidel Bofill. “Són gent sense
càrrecs rellevants ni posici-

La gala de l’Osonenc de l’Any transcendeix el mateix guardó: és un reconeixement múltiple a persones i actituds
Sant Julià de Vilatorta
A.D.

				

L’aplaudiment als
finalistes va ser la
millor metàfora
d’una nit en què
tothom va guanyar

JORDI PUIG

La gala de l’Osonenc de
l’Any no és només una vetllada per atorgar un premi.
És més: és, en ella mateixa,
un reconeixement a moltíssimes persones que dia a dia
treballen, i assoleixen èxits,
en àmbits molt diversos. Així
ho va reconèixer en el seu
discurs l’alcalde de Sant Julià
de Vilatorta, Joan Carles
Rodríguez, que dimecres
exercia d’amfitrió. Després
que la presentadora de l’acte, la periodista d’EL 9 TV
Esther Rovira, anomenés els
noms dels finalistes, Anicet
Altés, Jordi Molas, Antoni
Pladevall, Josep Vilardell i
Joaquim Vivas, Rodríguez va
expressar respecte per tots
ells: “Són persones que ens
ajuden a fer de la comarca
una societat cada dia millor”.
La frase resumeix l’esperit
d’un guardó que ja ha arribat
a la setena edició i que, cada
any, reuneix una heterogènia representació d’entitats,
institucions i veïns d’Oso-

Interpretació musical de Riera i Arias
La vetllada va estar
acompanyada de diverses interpretacions
Sant Julià de Vilatorta

na. Enumerar-los tots seria
impossible, però a la gala
de Sant Julià, per exemple,
hi van ser presents, entre
altres, Mercè Generó, gerent
del Centre Mèdic Psicopedagògic; Joan Roca, president

musicals a càrrec de Txema Riera, al teclat, i
Pablo Arias, al saxo. A la foto, un moment de
la seva actuació.

del Consell Comarcal; Josep
Pujadas, president de la
Cambra de Comerç; Ricard
Aceves, gerent de l’Associació Sant Tomàs; Albert Sala,
director de la zona d’Osona
del BBVA, o els alcaldes

Publicitat Serveis

Divendres, 13 de juny de 2014

de Torelló, Santi Vivet;
Vilanova, Joan Riera; Centelles, Miquel Arisa, i Balenyà,
Anna Magem. I, a més, desenes de persones a títol individual que van voler acompanyar els finalistes. Entre ells

ons de poder notable i, amb
totes aquestes mancances,
han provocat un fort impacte
sobre la comunitat”, va resumir Miquel Codina, president de Prosa, l’empresa editora d’EL 9 NOU, en al·lusió
als finalistes d’aquest any.
La frase sintetitza l’esperit
d’una gala, retransmesa en
directe per EL 9 TV, EL 9 FM
i EL9NOU.CAT, prolífica
en aplaudiments. Aquesta,
potser, va esdevenir la millor
metàfora del que va ser l’acte: un reconeixement múltiple a persones i actituds.

