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Editorial
El treball dignifica.
Ho va dir Karl Marx al segle XIX i malgrat que ha quedat per a la posteritat, podem afirmar que la 
gran majoria de mortals que cada dia anem a treballar, a banda de dignificar-nos, ho fem pel sou 
que cobrem a finals de mes.
El que no se sap és com de dignes s’han sentit durant 14 anys tots i cadascun dels grups polítics que 
des del 2008 han aprovat les llicències per edat dels funcionaris del Parlament de Catalunya, i que 
han permès que durant tot aquest temps s’hagin pagat a tot un seguit de persones, substancioses 
remuneracions (amb diners públics) cada mes sense ni acostar-se a la feina.
Tenint en compte que això va començar en el moment en què va esclatar la gran crisi econòmica, 
no s’ha de ser gaire intel·ligent per trobar un bon ús a què s’haurien pogut destinar els 1,7 milions 
d’euros anuals que això ha representat.
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Brogit Difonem Cultura

La matinal es reprèn després que no es pogués 
celebrar en l’anterior edició.
Aquest diumenge 23 de gener, en el marc de la Festa 
Major d’Hivern de Sant Fruitós de Bages, torna la 
Marxa del terme sota el lema “Tornem a caminar”.

Aquesta proposta de natura i esport, organitzada 
pel Grup Excursionista Posa’t en marxa, proposa en 
aquesta edició 2 recorreguts de diferent distància i 
dificultat.

Arriba la 24a Marxa del Terme de Sant Fruitós de Bages aquest 
diumenge 23 de gener

La caminada més popular, és un recorregut d’11,88 
km, amb un desnivell acumulat de poc més de 100 
metres, que sortirà des del Bosquet per dirigir-se cap 
al bosc espès, el polígon del Grau, el ramal de la 
Sèquia fins a la zona de l’aeròdrom per retornar cap 
al Bosquet passant pels horts de la Sagrera.

La caminada llarga realitzarà un recorregut de 
21,75 km, amb un desnivell acumulat de 200 m, 
que realitzarà el mateix recorregut que la caminada 
popular i un cop a la zona de l’aeròdrom es dirigirà 
cap a Sant Jaume d’Olzinelles per retornar al Bosquet.

Els dos recorreguts inclouran diferents punts 
d’avituallament i el recorregut estarà degudament 
senyalitzat pels participants en cadascun dels 
recorreguts.

La sortida es durà a terme entre les 8 i les 9 del 
matí des del Nexe Espai de Cultura, on s’entregarà 
el braçalet distintiu a totes les persones que s’hagin 
inscrit prèviament. En aquesta edició, caldrà que les 
persones que hi participin es portin de casa el seu 
propi got. En cas que no en disposin podran comprar-
ne un a la sortida de la caminada.

Les inscripcions
es poden comprar 
per 10 € a https://
entradas.codetickets.
com/entradas/24a-
marxa-del-terme-de-
sant-fruitos-de-bages-
t o r n e m - a - c a m i n /
grup-excursionista-
posat-en-marxa/online 

Foto arxiu

o presencialment a Foto Isidre o al gimnàs V2O.
Serà important que totes les persones participants 
col·laborin amb l’organització per tal de complir les 
mesures Covid-19. Caldrà utilitzar la mascareta 
sempre, excepte quan s’estigui caminant i es 
pugui mantenir la distància de seguretat. En els 
avituallaments caldrà també portar la mascareta fins 
que s’estigui situat en un espai sense aglomeració 
de persones.

En cas que no s’hagi complert l’aforament permès, 
es podran dur a terme inscripcions el mateix dia 
de la caminada, al preu de 13 €, al Nexe- Espai de 
Cultura.

Més informació a:
https://posatenmarxa.blogspot.com/



Era el dia 21 quan escrivia la meva “Opinió de 
sobretaula” i us parlava del nostre ÀNGEL i avui, dia 
17, em toca tornar-hi però amb l’absència física de 
la mare. Els Reis Mags de camí cap a les cavalcades 
la tenien com a fanalet tot il·luminant-los el camí... 
se’n va anar abraçada al coll del pare aquest dia 5 de 
gener després de fer una última mirada al seu mar, 
als vaixells que el solquen, al sol que la il·luminava.

El pare em va trucar a quarts de dues del migdia 
quan un ofec la va fer desmaiar i malauradament 
ja no es va despertar; tot i que el seu cor encara 
bategava... quan vam arribar a l’hospital del Vendrell 
el metge que ja l’havia atès el dia 8 (el dia de la 
IMMACULADA CONCEPCIÓ) ens va explicar que un 
cos que té un cervell sense activitat neuronal no 
es pot mantenir viu gràcies a la respiració assistida 
i ens va demanar si la podia desintubar i li vam 
donar el nostre assentiment... li vam agafar la mà 
i el braç (un a cada costat) i vam sentir com el seu 
cor es va anar apagant molt a poc a poc fins que 
va deixar de bategar... al cap d’una estona li van 
fer un electrocardiograma per donar fe de la seva 
mort terrenal; abans el metge ja ens havia demanat 
el seu DNI per preparar el certificat de defunció... 
quins moments tan terribles, però també de molta 
pau... la mare ja no pateix... quan escric aquestes 
ratlles em ve l’ofec i dono gràcies per haver pogut 
estar prop d’ella i del pare en uns moments de tanta 

L’àngel ja vola
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intensitat emocional.

El dia abans la NURI i jo hi havíem baixat (a la platja) 
per compartir el sopar i a l’hora d’anar-nos-en la 
mare va semblar que, amb les seves abraçades, es 
volgués acomiadar de nosaltres... i així va ser.

Amb el certificat a la mà calia organitzar la repatriació 
del seu cos i com que pel fet de pertànyer a l’Associació 
Parroquial Funerària de Sant Fruitós de Bages 
comptàvem que ja teníem tots els costos coberts, a 
l’hora de contactar amb una funerària forana pel fet 
d’haver exhalat l’últim sospir al Vendrell vam tenir la 
sorpresa de què no... no estava tot inclòs... i us ho 
explico així perquè això també forma part d’aquest 
instant, l’instant de la mort, de l’absència física d’un 
ésser molt estimat i de fet no estava tot inclòs, ja que 
s’havia de triar el taüt (un d’ecològic) i sufragar els 
costos del transport fins al tanatori de Manresa i del 
conjunt de tècniques de conservació i agençament 
del cos... i també de la seva incineració... per sort la 
funerària de Manresa ens va fer un descompte i ens 
va regalar més recordatoris… el dia de l’ofici vam fer 
curt.

Mare, el teu cos ja no roman entre nosaltres, però 
si el teu esperit, el teu somriure, la teva fortalesa… 
tothom et recorda i et recordarà per sempre més i et 
mantindrem viva amb i en nosaltres.
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El vial s’inaugurarà aquest dissabte 22 de gener.
El passat dilluns 10 de gener va quedar reoberta totalment a la circulació 
l’avinguda Girona de Sant Fruitós de Bages, després de l’execució de les 
obres d’urbanització que s’hi han realitzat els darrers mesos.
Aquesta reobertura s’ha dut a terme coincidint amb el retorn a les aules 
dels nens i nenes, ja que és un vial molt transitat per les famílies i infants 
de les escoles de la zona.
Per tal de celebrar la renovació d’aquesta porta d’entrada al municipi, 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages farà aquest dissabte 22 de gener, 
a la una del migdia, un petit acte d’inauguració per tal que tothom qui ho 
desitgi pugui veure de primera mà els treballs executats.
Les obres han consistit en la urbanització del voral oest de l’avinguda, 
des de la rotonda que enllaça amb la C-16c  fins a l’escola Paidos. 
Concretament s’hi ha construït una vorera ampla per tal que els vianants 
puguin accedir als equipaments amb seguretat i alhora facilitar-los 
l’accés a peu fins al cementiri.
La urbanització ha incorporat enllumenat públic, una filera d’arbrat i 
l’asfaltatge dels dos sentits de circulació. En aquest tram també s’han 
senyalitzat noves places d’estacionament en línia i una nova parada 
d’autobús.

La nova avinguda Girona s’ha obert a la circulació coincidint amb la tornada a l’escola

Les obres també han dotat la zona d’instal•lacions d’aigua, electricitat, 
gas, telecomunicacions i sanejament.
Paral·lelament a la urbanització, també s’ha habilitat un nou aparcament 
a la zona de 1.500m2 amb capacitat per a una cinquantena de vehicles.

En total el municipi ja compta amb 8 punts semafòrics on està instal·lat 
aquest dispositiu.
Creuar un pas de vianants pot ser una acció perillosa per a les persones 
invidents o amb poca visió. Per tal de fer més accessible el municipi, 
l’Ajuntament de Sant Fruitós ha instal•lat dos nous sistemes de 
sonorització per a invidents en passos de vianants semaforitzats a la 
carretera de Vic.
Aquest sistema denominat Passblue s’activa mitjançant el Bluetooth de 
qualsevol telèfon intel•ligent o a través d’un comandament a distància 
específic. Quan l’usuari o usuària s’apropa al punt instal·lat, s’activa un 
sistema sonor. En aquest moment el sistema emet un determinat so per 
indicar si es troba en verd, i es pot creuar, o es troba en color vermell. 
També emet un senyal determinat per indicar que el semàfor està en verd 
però que en breu canviarà a color vermell.
Sant Fruitós de Bages amb la instal·lació d’aquests dos nous sistemes, 

ja compta amb un total de vuit punts sonoritzats ubicats en els següents 
emplaçaments:
1 - Av. Jaume I, 8 
2 - Ctra. Vic cantonada amb av. Jaume I 
3 - Ctra. Vic, 45-47 
4 - Ctra. Vic, 69 
5 - Ctra. Vic, 95 
6 - Ctra. Vic, 117 
7 - Carretera de Vic, 1-3 
8 - Carretera de Vic, 36 
L’Ajuntament ha instal·lat aquest sistema principalment a la carretera de 
Vic, ja que es tracta del vial amb més trànsit del municipi.
Aquest sistema permet dotar de més autonomia a les persones invidents 
alhora que se’ls dóna de més seguretat a la via pública.

L’Ajuntament instal·la dos nous sistemes sonors per a persones invidents 
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Els infants de la Llar d’infants municipal Les Oliveres han tornat a l’escola 
estrenant una nova pèrgola al pati de l’equipament.
Durant les vacances de Nadal s’ha instal·lat aquesta nova estructura que 
permetrà que els petits puguin jugar a l’exterior durant els mesos d’estiu 
en un espai amb ombra i més fresc.
L’estructura que s’ha instal•lat està composta per una coberta de llistons 
de fusta subjectada amb una estructura metàl·lica.
Aquest Nadal també s’han realitzat millores tèrmiques a la coberta de 
l’edifici.

S’instal·la una nova pèrgola al pati de la Llar d’infants municipal

I després de les Festes de Nadal, del concert de l’home dels nassos amb 
la Dàmaris Gelabert i la Cavalcada de Reis, sense pausa ni distracció 
seguim perquè ja ens arriba la Festa Major d’Hivern. 

També aquest any una Festa Major que encara no la podrem fer com 
ens agradaria a tots i a totes, però com que volem les coses ben fetes 
hem decidit dur-la a terme amb petits però a l’hora grans canvis, sempre 
pensant en el bé de tota la població. Un d’aquests canvis ha sigut 
reprogramar el concert de Buhos per tal que puguem gaudir-ne al màxim.

El divendres dia 21, dia del Patró, després de missa podrem gaudir de 
les ballades dels gegants i tot seguit de les sardanes a càrrec de la cobla 
Contemporània amb l’estrena d’un regal molt especial, es tracta de la 
sardana “Cantem la llibertat” del sallentí Jaume Riu Ratera. Una sardana 
que ens ha regalat al poble de Sant Fruitós i que li agraïm enormement, 
dedicada a totes i tots els qui creiem i cantem per la llibertat. 

El mateix divendres al Teatre Casal Cultural a dos quarts de set de la 
tarda, podrem escoltar el pregoner, aquest any el Josep Sanfeliu Sarri, 
santfruitosenc i persona implicada amb el poble en diversos àmbits 
i la pregonera jove Marina Altimira Estrada, també santfruitosenca i 
escriptora, que tot i essent tant jove i és que només té 14 anys, ja li 
han publicat la seva primera novel·la. Aprofitem també per donar-los les 
gràcies molt sincerament d’haver acceptat l’oferiment.

Per altra banda seguim creient i defensant que la Cultura és segura i molt 
necessària en el nostre dia a dia i ara més que mai, justament per això, 
seguim amb un ampli ventall de propostes culturals tant al teatre casal 
cultural, com a la biblioteca i us animem a participar-hi.

Molt bona Festa Major i sobretot molta salut! 

Laia Feliu Rodríguez
Regidora de cultura i festes

Benvinguda Festa Major
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“L’estat espanyol no ha pogut 
decidir qui presideix Òmnium 
i aquesta dignitat institucional 
quedarà sempre associada al nom 
de Jordi Cuixart”

Que Jordi Cuixart plegaria en 
algun moment aquests mesos 
era cosa sabuda. I que el relleu 
en la persona de Xavier Antich 
estava mig pactat, també. Però 
això no minva l’impacte causat 
amb l’entrevista que el president 
d’Òmnium va fer ahir a can 
Godó –hi ha costums dels vells 
temps colonials que sembla que 
no canviaran mai. Impacte per 
inesperat, malgrat tot, i per la 
càrrega emotiva que comporta.

Cuixart ha fet bé les coses 
principals que havia de fer. 
Sobretot, va dir que l’estat 
espanyol no decidiria qui era el 
president d’Òmnium, cosa que ha 
complert, i no era gens fàcil. Avui 
cal recordar, i fer valer, que li van 
arribar a dir que seria positiu per 
a ell, personalment, encarar el 
judici havent renunciat a la seua 
posició institucional –per aquella 
teoria, que es va demostrar tan 
falsa, segons la qual si els presos 
mostraven penediment i renúncia 
a continuar en política, hi hauria 
clemència. Cuixart va destacar 
molt en aquell moment, perquè 
no es va deixar enganyar mai per 
aquests encanteris. En la sala 
del judici, va proclamar l’orgull 
del “ho tornarem a fer“. I, 
efectivament, l’estat espanyol 
va poder decidir, per a vergonya 
de tots, qui era president de la 
Generalitat, però no ha pogut 
decidir mai qui era el president 
d’Òmnium. Aquesta dignitat, 
aquest respecte institucional 
modèlic, quedarà per sempre més 
associat al nom de Jordi Cuixart 
com una gran lliçó.
Una vegada fora de la presó, la 
situació i els seus condicionants i 
obligacions personals i col·lectius 
ja són tota una altra cosa. Trie 
el camí que trie, Jordi Cuixart 
té el respecte de moltíssima 
gent en aquest país, el meu 
també, i l’agraïment per tanta 
i tanta feina feta durant tants 
anys –feina davant la qual els 

El pas al costat de Jordi Cuixart

errors, especialment els dels 
darrers mesos, han de posar-se, 
simplement, en la perspectiva 
adequada.

Una persona com Jordi Cuixart no 
s’apartarà mai de la lluita, això 
crec que ho podem dir amb plena 
confiança. I, per tant, té tot el dret 
de triar des de quina posició vol 
continuar. Els presos polítics, en 
general i des que han eixit de la 
presó, han anat perdent centralitat 
al país, cosa que és completament 
natural i comprensible. Oriol 
Junqueras, com és lògic, té una 
gran influència en el partit i en el 
govern i Jordi Sànchez dirigeix 
Junts. Però Cuixart mantenia 
un carisma especial, diferent 
dels altres, que segurament ara 
es redirigirà a unes formes més 
calmades. Ahir, va dir que creia 
que no es podia mirar la Catalunya 
del 2020 amb les ulleres del 2017, 
i es va entendre, per tant, que 
creu que calen relleus i que ell en 
fa cabal amb la seua idea.

Però ací és on les coses fan un 
salt de la dimensió personal a 
la col·lectiva. Sobretot, en dos 
espais: Òmnium mateix com 
a organització i el moviment 
independentista en el seu conjunt.

A Òmnium, l’adeu de Cuixart a 
la presidència potser permetrà 
algunes reformes que semblen 
necessàries. Però el relleu envia 
un mal senyal molt cridaner 
d’entrada. Això de decidir a dit qui 
serà el pròxim president d’Òmnium 
és massa monàrquic. Fa temps 
que he criticat, com a soci que en 

sóc, la poca democràcia interna 
de l’entitat, i sorprèn que en un 
moment tan transcendental com 
aquest, el president que se’n va 
anuncie el nou, ni que siga amb 
el recurs formal de si l’assemblea 
el voldrà o no, i que les eleccions 
siguen convocades de seguida 
d’ací a poc més d’un mes, tan sols, 
cosa que no facilita que ningú més 
prove de presentar-s’hi.

I quant al moviment 
independentista, la decisió també 
remou el debat i presenta cruïlles 
que s’hauran de resoldre tard 
o d’hora. Cuixart, per exemple, 
ha estat el gran defensor, fins al 
darrer minut, de l’entesa entre 
l’independentisme i els comuns. 
Però si, com diu ell mateix, les 
ulleres del 2017 no serveixen 
per a mirar el 2020, en aquest 
cas l’empitjorament és flagrant. 
La proclama sobre les lluites 
compartides, així en abstracte, 
avui només serveix políticament 
per a rebaixar la lluita i per a diluir 
l’únic camí, la independència, que 
pot portar a un canvi de vida real 
per a tots, siguen independentistes 
o no.

Per una altra banda, Cuixart 
també se n’ha anat defensant 
fins al darrer minut la unitat 
independentista, la unitat dels 
partits independentistes, cosa 
que avui és un somni irrealitzable. 
Perquè tot indica que hem 
entrat en una altra fase. I a les 
dificultats tradicionals de tipus 
diguem-ne orgànic –tot allò de la 
lluita per l’hegemonia– s’afegeix 
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ara l’aparició formal d’un sector 
de l’independentisme –que 
fan aparèixer obertament, per 
exemple, a la primera enquesta 
del CEO cuinada per Jordi Muñoz– 
que es presenta orgullós de no 
voler fer res per a aconseguir la 
independència i contraposa, en un 
seguidisme descarnat de les tesis 
del PSC més tronat, la capacitat 
de governar bé a la d’avançar cap 
a la llibertat.

I un comentari final. És 
precisament des d’aquest sector 
que l’adeu de Cuixart s’ha volgut 
instrumentalitzar de seguida, 
presentant la necessitat d’una 
retirada generalitzada de tots 
els protagonistes del Primer 
d’Octubre. Com a mínim, de tots 
els institucionals. Tothom té dret 
de dir el que vulga, no faltaria sinó, 
però aquesta és una proposta –ho 
diré amb benevolència– massa 
descarada. Que l’epicentre de la 
repressió ja no siga a les presons 
no vol dir de cap manera que la 
repressió haja desaparegut o ja no 
tinga vigència. Perquè la repressió 
i la violència continua ben viva al 
carrer, i ataca moltíssima gent en 
molts terrenys. I és especialment 
activa i persistent, com tothom 
pot veure si té ulls, a l’exili. 
L’etapa de la presó s’ha acabat, 
això és cert. Els presos ja no 
tenen cap causa judicial i no els 
persegueixen. S’ha confirmat, de 
pas, que la idea segons la qual 
les solucions personals tindrien 
el preu de paralitzar el moviment 
no era cap gosadia, ni una manca 
de respecte als presos, sinó 
una anàlisi legítima. Per això 
mateix, crec que és molt cínic 
proposar avui solucions personals 
a una gent que se’n va anar a 
l’exili, precisament, perquè no 
cercava una solució personal sinó 
continuar el combat. I guanyar la 
resolució col·lectiva del conflicte 
entre Catalunya i Espanya, que ha 
d’arribar i encara és en joc.

Vicent Partal
Editorial WilaWeb

L’AMIC està d’estrena. L’Associació ha renovat el disseny de la 
seva web, apostant per una major presència de la imatge, prioritzant 
el fet de donar a conèixer les activitats de l’AMIC i enfocant-se en una 
major usabilitat per l’usuari.

La plataforma digital té l’objectiu de donar suport als 475 mitjans de 
comunicació associats a l’entitat i ser un referent per als professionals 
de la comunicació, les administracions, pel conjunt del sector de mitjans 
d’informació i per a les empreses del territori.

L’AMIC estrena nova web

Uns dels canvis més destacats és la incorporació de l’apartat AMIC 
Media, a través del qual l’AMIC articula campanyes de publicitat per a 
les diverses empreses interessades. També, s’ha creat una nova secció 
d’imatges, on es poden trobar fotografies dels diversos esdeveniments 
de l’AMIC des del 2006 fins ara. A més a més, s’ha dissenyat un nou 
menú, molt més intuïtiu, on es reflecteix tot el que fa l’Associació.

D’una banda, amb la nova web, s’ha volgut facilitar als mitjans 
associats l’accés a conèixer tots els serveis dels quals disposen a 
través de l’Associació: banc d’imatges, banc de continguts, control 
d’audiència, carnets de premsa, etc. Així com, informar de totes les 
novetats dels mitjans de comunicació associats a través de la secció de 
Notícies. I, d’altra banda, proporciona informació a aquelles empreses 
i administracions públiques interessades a crear campanyes de 
publicitat a través de la premsa de proximitat de com fer-ho de 
la manera més senzilla. L’Associació s’encarrega de tot el procés, amb 
l’objectiu de fer arribar el missatge, a través dels mitjans associats, a 
tots els segments que l’anunciant vulgui.

El President de l’AMIC, Ramon Grau, destaca que l’Associació ha 
apostat per modificar la seva pàgina web corporativa “amb el fi de 
complementar i millorar tots els serveis per als associats, empreses 
i administracions públiques; aplicant un disseny responsive, intuïtiu i 
molt més visual. A més, la transformació digital vol ser un punt d’inflexió 
en la manera d’actuar de l’AMIC durant els propers anys”.

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació

Des de l’AMIC s’afavoreix l’intercanvi d’experiències professionals, 
opinions i suggeriments entre tots els associats, es desenvolupen 
plataformes conjuntes que permeten a tots els editors gaudir d’unes 
eines i recursos que contribueixen a millorar els seus sistemes de gestió 
i la qualitat dels seus mitjans.

Entre els objectius prioritaris de l’Associació està: defensar els 
interessos dels associats i del conjunt de la premsa, representar els 
associats davant de les administracions, promoure iniciatives en benefici 
de la premsa, dignificar el col·lectiu, facilitar la planificació de publicitat 
i intercanviar coneixements i informació entre els seus membres.

AMIC - Redacció



Maximitzar les rebaixes
Ja fa uns dies que han començat les rebaixes 
d’hivern, però encara continuen i cada dia que passa 
són més bones, i cada dia també hi ha descomptes 
més alts. És la idea, suposo, ja que diuen que les 
rebaixes es fan per eliminar l’estoc d’hivern i així 
poder oferir productes de primavera.
Les opcions per maximitzar les rebaixes, per obtenir 
el benefici més alt possible són molt variades: tot 
depèn de si fem rebaixes online o en botiga física, 
si anem sols o acompanyats, si és un dia entre 
setmana o un dissabte,... Tot això ens afectarà a 
l’hora d’escollir bé, a ser objectius i fidels a allò que 
que prèviament havíem pensat comprar o no. 
Personalment, penso que per no arribar a casa 
amb tot un seguit de bosses plenes de coses que 
no utilitzarem és necessari pensar primer què 
necessitem o què ens fa falta comprar, tot per no 
desviar-nos en comprar productes que estiguin molt 
rebaixats, però que no ens posarem o no utilitzarem 
mai, com per exemple un vestit de lluentons típic 
de Cap d’Any, que Cap d’Any ja ha passat! No cal 
comprar-ne un per l’any vinent per molt rebaixat 
que estigui! Agafeu la idea?

Així que penseu amb el cap, no cal fer treure foc a 
la visa i perdre el cap. Algunes rebaixes arriben fins 
a finals de març així que pensem en cosetes de fons 
d’armari com uns texans/jersei tipus càrdigan (no 
jersei de coll alt) o unes vambes/sabates (no botes 
ni botins), en una crema facial per millorar la nostra 
pell, unes ulleres de sol/visió o una motxilla/bossa 
a les que treure’m un rendiment al·lucinant durant 
tot l’any i no caiguem a la temptació d’arribar a casa 
amb 5 samarretes iguals que estaven a 5,99€ de les 
que quan les rentes ja tenen boles, canvien de color 
i tot seguit van a les escombraries. Perquè al final el 
que volem és utilitzar el que hem comprat i sentir-
nos orgullosos de la nostra compra pensant que hem 
maximitzat els nostres diners a les rebaixes. 
Així que: No compra compulsiva, Si compra 
intel·ligent!
Consellet de la setmana: No et decebis si el que 
t’agrada no està rebaixat i tampoc ho estarà. És el 
que sol passar. Si t’agrada i ho necessites de veritat, 
compara preus, investiga si ho pots trobar a un altre 
lloc… però si no és així, tira’t a la piscina i passa de 
les rebaixes.

Per què juguem? Jugar és important perquè ens 
acosta als altres, perquè representa un estímul, 
perquè s’aprèn una manera diferent d’enfrontar-
se a la realitat... I jugar en català contribueix a 
practicar la llengua d’una manera més col·loquial 
i en un context més distès.

Avui ens fixarem, justament, en algunes paraules 
sobre jocs que no diem de manera prou adequada. 
Si parlem de l’Scrabble, parlem d’una marca, no 
del producte en si mateix, que s’hauria de dir 
parauler i que defineix el joc perfectament: 
la construcció de paraules en un tauler. Una 
altra de les joguines estrella són els puzles o 
trencaclosques, totes dues adequades i que 
són diferents dels encaixables o jocs d’encaixos 
–més quadrats, amb volum i sovint de fusta. I 
les bales –no tan modernes, però ja sabeu que 
tot torna! A Menorca, per exemple, de la bala en 
diuen mèrvel, mot provinent de l’anglès marble.

Quan juguem als escacs, belluguem les figures; 
si juguem al parxís, remenem els daus amb els 
gobelets i fem córrer les fitxes pel tauler, i, si 
fem un puzle o un joc de construcció, ajuntem i 
muntem les peces. En els jocs de cartes, quan 
n’hi ha un munt d’apilonades, parlem de la pila 
de cartes. I en jocs com el Carcassonne es juga 
amb llosetes: peces quadrades o rectangulars 
que no són encaixables i que se situen en el 
tauler de manera estratègica. En el cas de les 
videoconsoles, les controlem a través d’una 
palanca o comandament, no d’un joystick. 

Hi ha termes, però, que es fan servir i encara no 
s’han incorporat al nostre diccionari: és la clara 
evidència que la llengua viva és més dinàmica 
que la llengua acadèmica. És el cas del mot 
mípel, que designa la figura humanitzada que 
representa el jugador en molts jocs i que prové 
de l’expressió anglesa my people. O bé el terme 
buguejar, que indica que alguna cosa falla o no 
acaba de funcionar correctament –de l’anglès 
bug, error d’un programa d’ordinador. 

Per millorar jugant i enfortir l’ús de la llengua, la 
campanya «I tu, jugues en català?», del CPNL, 
pretén posar a l’aparador els jocs i joguines en 
català que hi ha al mercat i els establiments on 
es poden trobar. Podeu consultar-les a la web 
cpnl.cat/jocs/

Juguem? En català?
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El 28 de gener del 2012, dins els actes de la 
patronímica de la Policia Local, es va celebrar la III 
Trobada de vehicles policials i de seguretat pública, 
que va tenir lloc al voltant del parc del Bosquet i 
que va comptar amb la presència de vehicles de 
Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Policia local – 
Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Sallent, Navàs 
i Navarcles,- ADF del Bages, Forestals, Protecció 
Civil –Vic, Manresa, Consell Comarcal del Bages, 
Sant Fost de Campsentelles i Sant Cebrià de 
Vallalta –, SEM, Unitat mòbil del Cecat, i Bombers 
de Manresa, amb dos vehicles clàssics.

Arxiu J. Grandia
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Carles Checa acaba el seu primer Dakar
Carles Checa i el seu copilot Ferran 
Marco han acabat el ralli Dakar 
2022, a l’Aràbia Saudí. Malgrat 
els problemes mecànics del seu 
Òptimus, per un accident, que els 
va fer perdre 3 etapes, han fet 
una gran cursa, estant entre els 
30 primers en la majoria de les 
etapes, sent el millor debutant. Al 
final ocupà el lloc 66è.
RESUM:
Cotxe: Nasser Al-Attiyah i el seu 
copilot Matthieu Baumel campions! 
El pilot qatarià ha sabut gestionar 
un còmode avantatge sobre els 
seus rivals, concretament sobre 
Sébastien Loeb / Fabian Lurquin 
al llarg d’aquest 44è Dakar. Es 
corona campió per quart cop en 
el més prestigiós dels ralli raid, 
igualant a Ari Vatanen. Laia Sanz 
primera dels pilots catalans -23a-.
Quad: Alexandre Giroud ha 
guanyat el seu primer títol. Des de 
la seva estrena a la prova el 2017, 
el pilot francès només aconseguia 
acostar-se al podi, sense pujar-hi, 
amb un quart lloc el 2019. Avui 
s’enfila a dalt de tot. Es converteix 
així en el primer guanyador 

francès del Dakar a la categoria, 
25 anys després que el seu pare 
es convertís en el primer pilot a 
acabar la carrera en quad.
Moto: Sam Sunderland, als 32 
anys, s’adjudica el seu segon 
Dakar, cinc anys després del seu 
primer títol el 2017. Una primera 
per a GasGas que el fitxava a 
última hora al desembre. Els 
austríacs que donen suport a la 
marca vermella respiren alleujats i 
posen fi a dos anys de victòries per 
a Honda. HRC i Pablo Quintanilla 
s’alcen segons i Matthias Walkner 
i el KTM completen el podi. Joan 
Pedrero el 20è, amb Rieju, primer 
català.
SSV: El manresà Gerard Farrés 
pateix problemes elèctrics en els 
últims quilòmetres i cedeix un 

temps preat que permet a Austin 
Jones treure’l 4’18’’ en l’especial 
del dia… En trobar-se el nord-
americà a tan sols 1’41’’ del líder 
de la general, s’adjudica a l’últim 
moment el 44è Dakar a SSV, 
després de finalitzar segon a la 
categoria l’any passat. La cursa 
entre els dos companys d’equip ha 
estat molt renyida.
Camió: Dmitry Sotnikov 
(Kamaz) conserva el títol. El rus 
conclou l’especial del dia amb un 
avantatge de més de 1’30’’ sobre 
el seu compatriota i company 
d’equip Eduard Nikolaev. Sotnikov 
s’adjudica així el seu segon Dakar. 
Protolleuger: Chaleco López 
guanya el seu 44è Dakar en 
prototips lleugers. Tot i que no 
ha guanyat cap etapa aquest any, 
gràcies a la seva regularitat a 
prova de tot, va anar consolidant 
a poc a poc el seu estatus de líder 
a la categoria de prototips lleugers 
El xilè, guanyador a SSV el 2019 i 
l’any passat, aconsegueix el tercer 
títol del Dakar, el primer a T3.

Jaume Grandia

RESULTATS

15/1
15/1
16/1

17.30
18.00
17.30

CB Peña Fragatina
Cecell-Claver Blanc
CB Sanpedor

La Samarretta Sènior M. 1ª C.
Voleibol Infantil F.
La Samarretta Sènior M. 3ª C.

VISITANTS

15/1
15/1
16/1
16/1
16/1
16/1
16/1
16/1

16.00
17.45
10.45
12.30
16.00
16.00
17.45
17.45

ASFE Júnior M . Int.
PetroPintó Sènior F. 1ª C.
PetroPintó Cadet Blanc F.
PetroPintó Cadet Verd F.
Voleibol Juvenil F.
Voleibol Sènior F. 3ª C.
Voleibol Cadet F. 2ª Div.
Voleibol Sènior F. 1ª C.

AESE
Jet
TGN Bàsquet
Jac Sants
AVAP Girona
Volei Els Arcs
AVAP Girona
CV Vall d’Hebron

LOCALS

64-72
3-2

60-62

34-59
56-32
40-74
43-85
3-1
3-2
2-3
3-0

22/01
22/01
22/01
23/01
23/01

13.00
13.15
16.00
10.45
18.00

UE Mataró- Femení Maresme
CET Montseny
CB Cornellà 04
Barça CBS Blau
CE Sant Nicolau

PetroPintó Cadet Blanc F.
PetroPintó Sots-21 F.
ASFE Júnior M. Int.
PetroPintó Cadet Verd F.
PetroPintó Sènior F. 1ª C.

VISITANTS

22/01
22/01

17.45
19.30

La Samarretta Sènior M. 1ª C.
La Samarretta Sènior M. 3ª C.

CE Laietà
Bàsquet Cardona

LOCALS

HORARIS CAP DE SETMANA



La llossa
Naturalment el progrés és positiu, però sovint solem 
confondre progrés amb modernitat, i la cuina n’és 
un exemple que podem utilitzar per demostrar-ho. 
Fa anys que l’acer inoxidable i el ferro colat van 
suplir, en bona part, la fusta, la terrissa i l’alumini. 
De la mateixa manera, ara, alguns utensilis 
d’aquests materials es van veient desplaçats en 
algunes funcions per estris de plàstic que en teoria 
són inalterables i donen molt bons resultats. Però 
no sempre sol ser així.

Posem com a exemple les llosses i culleres de fusta 
de les nostres àvies que van ser bandejades amb 
l’excusa de la neteja, perquè en aquest aspecte són 
clarament superades per l’acer. Però ves per on, 
sembla que estan tornant a demanar el seu lloc a 
la cuina quan ara, han fet acte de presència en el 
mercat una nova tongada de recipients per cuinar 
—planxes, olles, cassoles o paelles que han estat 
recobertes d’una capa d’antiadherent.

L’ús reiterat del metall acaba per desgastar aquesta 
capa de protecció, fet que facilita l’agafament del 
menjar si qui cuina no està al cas, que el foc sigui 
massa potent o s’oblidi de remenar sovint el que 
es cou. També hi ha ganivets, espàtules, culleres 
de silicona, de plàstics molt durs que semblava que 
podrien substituir l’inoxidable, ja que en ser més 
elàstics permeten arribar a tots els racons dels 
atuells de cuinar; però està comprovat que aquests 
materials en contacte amb superfícies massa 
calentes poden desprendre alguna substància 
perjudicial per a la salut.

Jo, com la iaia, la llossa de fusta, que en ser menys 
dura, respecta més els estris. És cert que es desgasta 
més ràpidament, però a canvi no aporta als nostres 
cuinats elements estranys. De fet, pel preu que 
costa una llossa, quan comença a malmetre’s —una 
de nova. El que s’ha de procurar és comprar-la de 
bona qualitat, que sigui de fusta dura i ofereixi un 
servei eficient per les funcions corresponents. Cal 
anar cap a fusta d’olivera, boix, faig... No regategeu 
el preu d’una bona llossa que us permetrà rascar, 
girar amb consistència i fins i tot trossejar amb la 
punta algun tall que us sembla massa gran.

Quan cuineu una cua de bou, un estofat o un 
fricandó i us sembla que és en el seu punt de cocció, 
introduïu la llossa fins al cul de la cassola. En retirar-
la, i damunt la fina i deliciosa capa que la cobreix, 
feu lliscar el dit per la fusta i tasteu. Si heu fet el 
sofregit com Déu mana, amb paciència, deixant els 
ingredients com una confitura i el suc s’enganxa 
als dits i al paladar, experimentareu la satisfacció 
d’haver donat al plat la perfecció desitjada.
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La meva tieta Alberta germana del meu pare, feia 
un plat que no he pogut igualar mai. Peus de porc 
amb llenegues. Ella no els feia bullir mai abans. 
Els netejava i partia en quatre talls, els enfarinava, 
fregia i apartava. Amb el mateix oli feia un sofregit 
contundent, un bon raig de vi ranci i els peus 
dins, coberts d’aigua. Necessitaven més de dues 
hores i mitja de cocció lenta. Quan els tenia cuits 
hi afegia les llenegues i una picada de no sé què, 
però li quedaven espectaculars. Quan te’ls menjaves 
et quedava una capa als dits que per fer-los nets 
que havies de fregar amb consistència. Ara, això ja 
gairebé ha passat a la història.

Arròs per als nuvis!
Hi ha tradicions molt antigues que solem practicar 
assíduament i no en sabem el verdader motiu del 
perquè ho fem. En la majoria dels casos estan 
lligades a la terra, als costums o a les necessitats 
més bàsiques i solen anar evolucionant en funció de 
la cultura i de la societat.

Aquesta rutina de tirar arròs als noucasats és molt 
antiga i es considera com un símbol de fertilitat, 
desitjant que la parella tingui descendència. També 
simbolitza felicitat i abundància.
Amb l’acte d’arruixar-los amb l’arròs d’una manera 
simpàtica i gentil els expressem els nostres millors 
desitjos en la nova vida que emprenen plegats.

Bon any Nou!!!



Avui, sabeu? les fades i les bruixes s’estimen.
Han canviat entre elles escombres i varetes.

I amb cucurull de nit i tarot de poetes
endevinen l’enllà, on les ombres s’afinen.

És que han begut de l’aigua de la Font dels Lilàs
i han parlat amb la terra, baixet, a ran d’orella.

Han ofert al no-res foc de cera d’abella
i han aviat libèl·lules per desxifrar-ne el traç.

Davallen a la plaça en revessa processó,
com la serp cargolada entorn de la pomera,

i enceten una dansa de punta i de taló.

Jo, que aguaito de lluny la roda fetillera,
esbalaïda veig que venen cap a mi

i em criden perquè hi entri. Ullpresa, els dic que sí.
                    

Maria-Mercè Marçal

MARIA 
MERCÈ 
MARÇAL
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Una dona sense un home és com un peix sense 
bicicleta. Aquesta surrealista divisa encapçala un 
dels apartats de “Bruixa de dol” que Maria-Mercè 
Marçal va publicar el 1979. La seva postura feminista 
es posa de manifest en una època on el paper de la 
dona era secundari i on el moviment feminista no 
tenia en aquells moments  la repercussió actual.

El poema comença amb un acord: “les fades i les 
bruixes s’estimen”; és a dir, totes les dones, fins i 
tot les que tenen les idees més oposades s’uneixen, 
perquè el que és important en la nostra societat, és 
que el rol femení millori i, per això, totes, pensin com 
pensin, han d’anar en la mateixa línia. Volen arribar 
fins al final (on les ombres s’afinen), intercanviaran 
símbols (escombres i varetes) per reforçar i assegurar 
els seus drets.

A partir de la segona estrofa del sonet el poema entra 
en un to màgic i irreal: beuen d’una aigua miraculosa 
(Font dels Lilàs), parlen amb la terra, ofereixen foc de 
cera de les abelles i utilitzen libèl·lules per desxifrar 
l’enigma. Més tard, enceten una enrevessada dansa 
en forma de sardana i, fent referència al Paradís 
Terrenal (serp cargolada entorn de la pomera), 
ballen juntes a la recerca del seu objectiu.

L’autora, que fins aquell moment és una espectadora 
privilegiada, entra també a la rotllana quan la inviten 
i es suma a la festa.

La idea del poema es podria aplicar a altres aspectes 
del nostre dia a dia. Quan un objectiu és important, 
les guerres internes no serveixen per a res. Pensem 
en les picabaralles que hi ha des de fa temps en el 
Govern de la Generalitat o, anant més a prop les 
manifestacions públiques dels regidors del nostre 
Ajuntament.

Ara, descobrir quin grup són les fades i quin les 
bruixes, és una altra història... 



Gràcies a la tècnica mèdica a l’Avel·lina li van poder 
fer una operació que li va solucionar el problema 
que tenia de naixement. Cert que va passar por i 
neguit per aquesta intervenció  abans d’operar-se, 
tenia dubtes de si feia bé o no de tirar endavant amb 
tot el que li havia dit el traumatòleg. Després de 
la recuperació el resultat va ser tan satisfactori que 
la cara de l’Avel·lina encara va resplendir més, ara 
no li caldria fer-se la roba a mida. L’Avel·lina cada 
dia feia més goig, en canvi, el Claudi va començar 
a fer estómac, i al cap de pocs mesos força ventre. 
L’Avel·lina l’avisava que menjava massa i va voler 
que anés a parlar amb un dietista. El Claudi hi va 
anar per fer-la callar, però no va seguir cap de les 
receptes que li va donar l’especialista. No suportava 
els règims i no estava disposat a fer-ne.

Tot anava bé fins que va arribar aquell mal dia. 
L’Avel·lina va baixar a la bodega, perquè un client 
havia demanat un vi especial, i quin va ser el seu 
ensurt en veure-hi el Claudi i una cambrera abraçats 
per no dir-ho més clar. Ells estaven tan entusiasmats 
que ni es van adonar de la seva presència. L’Avel·lina, 
en lloc de posar-se a cridar i muntar un escàndol, 
que hauria sigut el més adient degut al seu caràcter, 
va restar quieta i va sortir sense dir res. Es va ficar 
al llit, es va prendre dues pastilles pels nervis, i, amb 
l’excusa d’un mal de coll i de tenir febre, es va passar 
dos dies al llit.

Ni ella mateixa va entendre la seva reacció, com podia 
ser que s’hagués comportat sense  manifestar el seu 
disgust, dolor, desengany, ràbia i ganes de plorar? 
Només ho va entendre, encara que sembli estrany, 
pensant en els menús que servien al Restaurant 
L’OBAGA. Va entendre i es va convèncer que “les 
venjances s’han de presentar i servir com un pla 
fred”. El Claudi va continuar amb els seus estudis de 
tasta-vins, segons ell arribaria a poder aconsellar els 
clients amb un total bon criteri i autoritat.

L’Avel·lina va aprofitar les absències del seu marit 
per parlar amb els seus pares, amb els quals es van 
entendre de seguida: la van fer propietària de tots els 
seus béns i ells en van ser usufructuaris. L’Avel·lina 
va fer testament en el qual en va excloure totalment 
en el Claudi. Tot seguit va demanar la separació 
del matrimoni, va fer constar incompatibilitat de 
caràcters, tot i que no era necessari fer-ho.

El Claudi estava convençut que l’Avel·lina estava 
lirona pels seus ossets, i ara li demanava la separació 
i quan es pogués, el divorci. Com podia ser que 
a ell li caigués aquesta pedregada a sobre?. Com 
que no tenia feina va perdre la custòdia de la seva 
filla, l’Avel·lina el va eximir de passar la pensió per 
la manutenció de la nena. D’ell no en voldria res, 
i malgrat el seu profund dolor i desencís, amb un 
bon tractament es va refer d’aquest mal inesperat. 
Malgrat tot era conscient d’haver viscut una gran 
experiència que segur que li serviria per saber 
enfrontar millor el seu futur, fos quin fos.  El Claudi, 
com altres vegades, va recórrer a casa dels seus 
pares; però aquesta vegada no li va sortir bé. Els 
seus pares es van mantenir ferms,  li van dir:  “A casa 
nostra, no! Ni tan sols has sabut mantenir l’amor i el 
benestar que t’oferia l’Avel·lina. Si no canvies seràs 
un desgraciat, crec que ja ho ets. Treballa, i si no 
vols treballar, no mengis. Qui et creus que ets tu? 
I amb bon criteri el seu pare va afegir: “ON VOLS 
ANAR BOU, QUE NO LLAURIS”.

On vols anar bou, que no llauris (núm. 6)
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electrònic.
Montpeità es reserva el dret de 
decidir la publicació d’escrits 
amb continguts que es puguin 
considerar difamatoris, grollers o 
poc documentats.

Montpeità expressa les seves 
pròpies opinions, única i 
exclusivament a l’Editorial i 
respecta, com  a publicació oberta 
i plural, la dels seus col·laboradors 
i clients publicitaris.

Vols fer-te subscriptor del 
setmanari?
Pots enviar-nos les teves dades a:
subscripcions@montpeita.cat

Felicitacions i esqueles
(en blanc i negre) 6€
Pagament en efectiu a Foto 
Isidre. Per a més informació 
montpeita.redaccio@gmail.com

www.montpeita.cat
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Consell Parroquial de Sant Fruitós

INTENCIONS DE LES MISSES 

Dissabte dia 22 a 2/4 de 7 en sufragi de Viviana Paloma de la Rosa. 

Dijous dia 27 a 2/4 de 6 de la tarda en sufragi de Lluís Sanfeliu Rebes. 

Dissabte dia 29 en sufragi de Isabel Mª Fernàndez i de Francisco Navarro 
Pulido.

SETMANA DELS BARBUTS (tradicions):  

Una tradició catalana, molt antiga, anomena la setmana dels barbuts, 
entre els dies 15 al 17 de gener.

Per què? Doncs, perquè van observar que totes les icones dels Sants 
d’aquests dies venien  representades amb personatges lluint llargues i 
espesses barbes que s’associen amb el fred i la neu. Recordem el refrany:

La setmana dels barbuts, setmana d’esternuts”.

Aquests Sants són: Sant Pau l’ermità, Sant Maur, Sant Antoni Abat, i 
també trobem el dia 20 Sant Sebastià i el dia 21 Sant Fruitós.

Diumenge 23 de gener de 2022 
tercer diumenge

de durant l’any   -C-

Evangeli Lc 1,1-4;4,14-21 
(Reflexió)

«L’Esperit del Senyor reposa sobre 
meu, ja que ell m’ha ungit per portar 
la bona nova als desvalguts, m’ha 
enviat a proclamar als captius la 
llibertat, i als cecs el retorn de la llum, 
a deixar en llibertat els oprimits i a 
proclamar l’any de gràcia del Senyor». 
Després plegà el volum, el donà a 
l’ajudant de la sinagoga i s’assegué. 
Llavors començà dient-los: «Això 
que avui sentiu contar de mi és el 
compliment d’aquestes paraules 
de l’Escriptura».

El que és meravellós d’aquest text 
és que aquestes paraules tenen un 
sentit que sobrepassa el moment 
històric en què van ser pronunciades. 
A més a més, totes les paraules 
de l’Evangeli tenen una actualitat 
eterna. Són eternes perquè han estat 

Icona copta, amb Sant Pau 
ermità i Sant Antoni abat.

pronunciades per l’Etern. I són actuals perquè Déu fa que es compleixin a 
tots els temps. Per això, la paraula «avui» vol dir que les Escriptures es 
compleixen també en els temps actuals.

Feliç setmana!
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Horaris autobusos

de GENER

AJUNTAMENT
Centraleta  93 878 97 00
Jutjat de Pau  93 878 64 87
Serveis Socials i
Registre Civil  93 878 97 01
Àrea de cultura  93 878 80 31
Policia Local  696 99 77 26
CAP   93 876 09 12
CAP Pediatria  93 876 91 80
INS GERBERT D’AURILLAC 93 876 18 21
ESC. P. MN. GIBERT  93 876 02 97 
LLAR INFANTS LES OLIVERES 93 878 89 51
ESCOLA PAIDOS  93 876 02 71
ESCOLA PLA DEL PUIG 93 876 19 74
ESCOLA DE MÚSICA  93 876 95 35
CAMP FUTBOL  93 878 84 16
PAVELLÓ   93 878 81 28
RESIDÈNCIA GENT GRAN 93 876 08 64
ESPLAI D’AVIS  93 878 86 88
BIBLIOTECA  93 878 82 05
NEXE   93 878 89 83
PISCINES   669 64 35 23
DEIXALLERIA  93 876 12 81
AUTOCARS SAGALÉS 93 873 84 54
TAXIS MARTÍNEZ  93 876 07 72
Mòbil 1   689 38 18 38
Mòbil 2   670 35 81 66
TAXIS ROSA DUARRI 670 49 03 24
FARMÀCIA CALDUCH 93 878 88 25
FARMÀCIA CANAL  93 531 02 89
FARMÀCIA MARTÍNEZ 93 876 00 94
FARMÀCIA VILARDELL 93 876 90 02
PARRÒQUIA  93 830 51 11
ASS. PARROQ. FUNERÀRIA 686 06 01 43
TELÈFON EMERGÈNCIES 112
Mossos d’esquadra, policies locals, bombers, 
protecció civil, sistema d’emergències mèdi-
ques (SEM) i agents rurals
ALTHAIA   93 874 21 12
HOSPITAL SANT ANDREU 93 874 33 12
DESSEMBUSSAMENTS
VILÀ VILA   659 92 27 22

Telèfons d’interès

22 i 23 - Canal
C/ de Joan XXIII, 20

T. 93 531 02 89
M. 667 854 777

29 i 30 - L. Martínez
C/Jacint Verdaguer, 7 

T. 938 76 00 94

HORARI DEIXALLERIA 
Av. Lluís Companys

(cantonada Av. Bertrand i Serra)
Telèfon: 938 76 12 81

Horari 
Dilluns  Tancat
Dimarts  11:00–14:00
Dimecres 16:00–19:00
Dijous  11:00–14:00
Divendres 16:00–19:00
Dissabte 11:00–14:00
Diumenge 11:00–14:00

SERVEI DE RECOLLIDA
DE VOLUMINOSOS

Trucant amb antelació al
Tel. 93 878 97 00

NUCLI
1r i 3r divendres de cada mes. 

PINEDA I LES BRUCARDES
2n divendres de cada mes.






