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Amb La Marató, de cor

La mobilització d’entitats
culturals i esportives, en
col·laboració amb molts ajun·
taments, van facilitar la reco·
llida de milers d’euros per a
La Marató.
Una de les aportacions
singulars ha estat la de
Jordi Molas, protagonista
del documental Els anys
guanyats. Aquest treball,
dirigit per Ignasi Puig, es va
estrenar l’any passat amb
motiu del 40è aniversari
de Molas, que als 20 anys

va patir una lesió esportiva
que el va deixar tetraplègic.
Del documental se n’han
venut DVD, i Molas, que va
ser voluntari a La Marató,
va fer donació de 650 euros
recaptats. El documental es
podrà veure dimarts, a les 11
de la nit, pel Canal 33.
Una altra gran mobilit·
zació de La Marató és la
que coordinen cada any les
AMPA de Manlleu, que con·
centren l’activitat del diu·
menge a la plaça Fra Bernadí,

a més d’actes previs que ja
es van dur a terme durant
la setmana. La recaptació
d’aquest any, entre les acti·
vitats de les AMPA i entitats
esportives, va arribar fins als
8.135 euros, una xifra rècord
des que va néixer aquesta
iniciativa conjunta ara fa
vuit anys.
També va ser un èxit la 6a
cantada de nadales de l’Es·
cola Municipal de Música
de Sant Hipòlit de Voltregà.
Aquest any, amb un motiu
de celebració afegit perquè
coincidia amb els 30 anys
del centre i va comptar amb
la participació de les escoles
de Primària de les Masies de
Voltregà, Despujol i Mare
de Déu de la Gleva. L’acte va
reunir un miler de persones,
400 infants amb els seus
acompanyants i professors, i
va recollir 2.514 euros.
A Sant Vicenç de Torelló,
La Marató va coincidir, diu·
menge, amb la Fira de l’Avet,
que es va sumar a la jornada
solidària. La Coral Lloriana
hi va fer cantada de nada·
les i en total es van recollir
1.000 euros per a La Marató.
Aquell mateix dia, a Sant
Pere es va convocar la tarda
d’activitats al pavelló, en què
es van recollir 1.1611 euros.
A Sant Quirze de Besora, on
es va convocar una trobada
de cotxes clàssics i mítics,
es van recollir 2.326 euros.
I a Calldetenes, amb actes
dissabte i diumenge, se’n van
fer 900.
Són només alguns exem·
ples d’iniciatives desplega·
des aquests últims dies i que,
sumades a la mobilització del
conjunt del país, va permetre
que La Marató es tanqués
diumenge amb 8.864.016
euros recollits. Les aportaci·
ons es poden continuar fent
fins al 31 de març. A banda
de la recollida de diners, han
estat moltes les activitats de
sensibilització pel cor, des de
conferències fins a activitats
de salut, com els balls dels
grups de gent gran que par·
ticipa als tallers de psicomo·
tricitat de la Mancomunitat
La Plana.

Xerrada sobre l’ètica
‘hacker’ i la cultura
llibertària, a Vic

El Bisaura reforça
la representació al
Parc de Montesquiu

Sant Pere aprova
una ordenança pel
control dels animals

El sindicat CGT orga·
nitza aquest divendres a Vic
una xerrada sobre l’ètica
hacker i la cultura llibertària.
La xerrada anirà a càrrec de
Nico Mesas, programador
informàtic i afiliat a la CGT,
que farà una introducció a
aquest fenomen que en els
mitjans de comunicació se
sol presentar qualificant-lo
de pirateria informàtica, i la
seva relació amb la cultura
llibertària. L’acte serà a les 8
del vespre a l’ateneu La Bui·
xarda.

Montesquiu

Els cinc munici·
pis del Bisaura –Sant Quirze,
Montesquiu, Besora, Vidrà
i Sora– reforçaran la seva
representació als òrgans de
gestió del Parc del Castell
de Montesquiu a través d’un
conveni amb la Diputació de
Barcelona, que n’és el titular.
El conveni crea un nou òrgan
on seran representats perma·
nentment dos dels municipis
del Bisaura, un dels quals
serà sempre Montesquiu,
que té la major part del seu
terme dins del Parc.

Sant Pere de Torelló

Aquest cap de setmana encara es fan alguns actes populars per recollir diners

A l’esquerra, cantada de nadales de la Coral Lloriana Jove durant la Fira de l’Avet de Sant Vicenç. A la dreta, el concert de l’escola de música de Sant Hipòlit

A l’esquerra, arrossada popular per La Marató a Calldetenes, que va reunir 200 comensals. A la dreta, grup de motricitat de la Mancomunitat La Plana
Vic/Ripoll
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La gran quantitat d’actes
populars que es van fer entre
dissabte i diumenge passat
a favor de La Marató de TV3
per a les malalties del cor
tindran un apèndix aquest
cap de setmana. Festivals
esportius, representacions
de Pastorets, espectacles
escolars de final de trimestre
i cantada de nadales són part
de l’agenda i deixen enca·

ra una finestra oberta a la
solidaritat per continuar col·
laborant en la causa.
De propostes n’hi ha, entre
aquest divendres i diumen·
ge, a Balenyà, Prats de Lluça·
nès, Sant Hipòlit de Voltregà,
Taradell, Tona, Torelló, Vic,
Campdevànol, Sant Pau de
Segúries, Ripoll o Ribes de
Freser. Però la gran majoria,
fins a una setantena d’acti·
vitats, es van fer durant el
cap de setmana passat, i de
manera especial diumenge.

Mariano Canadell
i Castañer
Procurador dels Tribunals
Ha mort cristianament el dia 14, a l’edat de 80 anys.
A.C.S.
La seva esposa, Manolita Rodas Trabal; fills, M. Àngels i Josep M.
Terradellas; nétes, Mireia i Anna; cosins, i tota la família us preguen
que el tingueu present en les vostres oracions, i us agraeixen les mostres
de condol, així com l’assistència a l’acte de l’enterrament.
També volen donar les gràcies a tot el personal de la Residència El
Nadal, pel seu caliu humà i les atencions rebudes. I comuniquen que
la missa de 2/4 de 12 del matí del diumenge 11 de gener de 2015, a
l’església parroquial del Carme, serà aplicada per la seva ànima.
Vic, desembre de 2014

Vic

Divendres, 19 de desembre de 2014

El ple
de l’Ajuntament de Sant
Pere va aprovar dilluns una
nova ordenança que regula
la tinença d’animals de com·
panyia i que preveu sancions
pels comportaments incívics.
La regidora de Salut, Raquel
Puigví (Entesa-ERC), va dir
que l’ordenança respon “a les
demandes de molts veïns”.
A partir d’ara, els Mossos
podran multar els propieta·
ris de mascotes que no els
controlin o no en recullin els
excrements al carrer.

