
per resituar-se ells i tornar-nos 
a la resta al nostre lloc. Sem-
bla que aquest cop toca sostre 
el sistema d’explotació dels 
recursos i per tant les relaci-
ons entre territoris i persones. 
Si és així, entren en crisi els 
sistemes de poder, de domini 
d’uns sobre els altres, de con-
trol de les fonts de riquesa. 
Entra en crisi una mentalitat 
que fa molt de temps que no 
ha canviat, de la prehistòria, i 
que és present constantment 
en els nostres actes, a l’entorn 
i al nostre inconscient. Així 
doncs, valor. Potser acaba en no 
res, amb la qual cosa una petita 
part de la humanitat progres-
sarà una temporadeta més, i la 
resta, cada cop més nombrosa, 
abandonada i al límit de col-
lapsar-ho tot. Vagi com vagi jo 
m’apunto amb els que parlen 
d’universalitzar el coneixe-

ment, i de fer aflorar els valors que defensem tradicionalment 
com a humans i com a humanitaris. Quins són? Els que aflo-
ren tan sovint en moments de canvis, en tantes ideologies, i 
que són oblidats, ignorats, menyspreats i ridiculitzats amb la 
mateixa facilitat que han arribat. Per què? Per interessos? Per 
comoditat? Per por?

I N F O R M A C I Ó

Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.
Per a qualsevol aclariment poden trucar al 902 536 536

MUNTANYOLA
Dia: 05 d’agost de 2008
Horari: de 8:00 a 14:00 h. (Ref. 2204075) 
Carrers afectats: AFORES, BELLAVISTA, CAL ROS, CAN SABORIT, CASA NOVA 
DE TERRADELLAS, CASANOVAS - URB. RUSTIQUES M., COLLSUSPINA, ES-
PORTS (ELS), ESTANY, FONTANELLES, FREIXANET, L`ESTANY, MIRALLA, MI-
RALMARGE, MOLI DE PUIGCARBO, MUNTANYOLA, NORD-UR.MUNTANYOLA, 
NOVA GUELL, PIRINEU (EL), PUIGLLAT, PUIGRODO, RUSTICAS MUNTANYO-
LA, SEGALES, SEGRELL (EL), SERRARICA, SUBIRANA, TONA-FONTANELLES, 
TRESERRAS, VALL-LLOVERA, VILAFORT, VILAMAJOR, VILAVENDRELL, ZONA 
MAS CAN LLEO

Comunica als seus clients i al públic en general de les poblacions a sota indicades que, amb 
la finalitat de seguir invertint i millorant la qualitat del servei elèctric, caldrà interrompre 
el subministrament d’energia, al lloc, el dia i les hores que a continuació es detallen:

Dilluns, 28 de juliol de 2008

NOU9 OPINIÓ EL 15

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Vic com-
prarà el teatre dels Trinita-
ris, conegut fins ara com el 
teatre de l’Orfeó perquè era 
on aquesta entitat té la seu 
social i hi feia totes les seves 
representacions. Amb la 
compra d’aquest edifici, que 
no és apte per fer-hi espec-
tacles per les condicions que 
té, l’Ajuntament suma un 
equipament cultural més a 
la ciutat. Aquest espai serà 
rehabilitat pel consistori en 
diverses fases per tal que 
pugui servir no només com 
fins ara a l’Orfeó sinó a altres 
entitats de la ciutat que ara 
no tenen espais on trobar-se. 
A més serà un element més 
a l’hora de programar les 
actuacions d’un consolidat 

Mercat de Música Viva de 
Vic que arriba aquest any al 
vintè aniversari.

El procés per arribar a 
aquest acord ha estat llarg i, 
segurament, no ha estat fàcil. 
Hi havia i hi ha hagut decisió  
política. És diferent comprar 
un edifici, rehabilitar-lo i 
mantenir-lo com a equipa-
ment municipal per sempre 
més que deixar que sigui una 
entitat qui faci aquesta tasca 
i l’Ajuntament tenir opció 
a utilitzar-lo. L’any 2002, es 
va crear la Fundació Orfeó 

Vigatà-Trinitaris, que tenia 
com a únic objectiu adquirir 
i rehabilitar els Trinitaris per 
al seu ús i posar-lo llavors a 
disposició de la ciutat. I es 
va fer amb el vistiplau del 
consistori d’aleshores, amb 
l’alcalde Jacint Codina. Fins 
l’últim moment, l’entitat 
ha intentat fer la compra 
a la qual té dret segons els 
estatuts de la Fundació Casa 
Caritat, que és la propietària, 
però el que no tenia era capa-
citat per rehabilitar tot l’edi-
fici. No hauria estat lògic 

que, llavors, fos el consistori 
qui ho hagués de rehabilitar 
sense ser-ne el propietari. 
Per tant, la solució final tro-
bada sembla la més coherent. 
De fet, el consistori ja va 
posar en els seus pressupos-
tos d’inversions per aquest 
any una quantitat suficient, 
300.000 euros, per comprar i 
fer un projecte de rehabilita-
ció de l’edifici.

Ara, l’Ajuntament té un 
nou equipament que se suma 
al futur Teatre Auditori i 
que servirà per a un tipus 

d’espectacles que actualment 
es fan en espais exteriors si 
el temps ho permet o no es 
fan per manca d’infraestruc-
tures. I és que Vic porta ja 
uns quants anys sense uns 
equipaments culturals amb 
condicions d’ençà que es va 
haver de deixar d’utilitzar el 
Teatre Atlàntida. S’ha anat 
enrere en la programació 
cultural, però val a dir que, 
en canvi, ha servit per redes-
cobrir nous espais exteriors 
de la ciutat com la plaça de la 
Catedral, que ja pot quedar 
inclosa en la llista de llocs 
aptes per a espectacles. El 
que cal a partir d’ara és que 
l’acord per als Trinitaris se 
signi sense fissures i la reha-
bilitació i posada en funcio-
nament es pugui fer al més 
aviat possible.  

Un equipament 
cultural més a Vic 

L’últim que tanqui la porta
No sóc pas el primer que fa 
servir aquest títol per refe-
rir-se a les vacances. La meva 
serà una reflexió d’anada 
i tornada. Aquests dies es 
produeix la gran desbanda-
da: tothom qui pot, voltant 
ben lluny o pel país; o més 
quietets, a la torreta, l’apar-
tament, el càmping. Excepte 
els que no es poden moure, 
que són uns quants, la res-
ta mira d’escampar la boira 
–tant se val si ens convé– per-
què abans i després ens tro-
bem amb la pregunta “on vas 
aquest estiu?” “On has anat?”. 
I és clar, fes alguna cosa més 
que estar-te al sofà de casa. 

De recomanacions dels 
savis sempre n’hi ha hagut. 
Una és viatjar a algun lloc 
on no hàgim estat mai, si pot 
ser amb una cultura i uns 
costums diferents. Una altra 
retrobar-nos amb els nostres: que si la família, anant al lloc 
d’origen o bé visitant els paisans que tinguem a prop; que si 
els amics, ara que tenim més temps –compte amb fer gaires 
coses junts, potser amb un sopar o una excursioneta ja n’hi ha 
prou–; que si els que comparteixen aficions. També hi ha el 
consell de descansar. Això vol dir deixar de fer les activitats 
que fèiem o simplement canviar-les, modificar els ritmes o 
exercitar d’una altra manera el cos i la ment.

Les vacances són una ocasió per llegir, per ser creatius en 
allò que ens agrada; són un bon moment per relaxar-nos, i per 
no tenir pressa. És l’hora de buscar en un mateix, de conèixer-
se. Però a vegades ens vénen tant de cop, hem anat tant de 
bòlit perquè arribessin, que no ens les sabem o podem aga-
far com cal: continuem amb neguits, programant, no desapa-
reixen els problemes i ens costen les relacions amb qui somi-
àvem estar a la glòria. No són pas tan fàcils. I malament rai 
si portem la dèria que han de ser uns dies fantàstics a canvi 
d’aguantar estoicament o com sigui una resta de l’any de pati-
ment, perquè la patacada que rebrem en tornar a la rutina serà 
monumental.

I vet aquí la segona part: la tornada. Ens anuncien una crisi 
de les de debò. A algun inversor l’enxamparà amb el pas can-
viat, a més d’una empresa amb els dallonses al ventre –això 
que se’n parlava feia temps, i venim d’uns anys de bonança. I 
a molts treballadors també, aquests sense coixí de seguretat, 
ni possibilitat de deslocalitzar-se. Hi ha pensadors que van 
més enllà que els governants i els que ens aconsellen des de 
les sucursals. Ens avisen que potser no és una simple fluctu-
ació cíclica o una jugada dels quatre que remenen les cireres 

Editorial

Lluís 
Llord

        

Ens trobem amb la 
pregunta “on vas 
aquest estiu?” “On 
has anat?”. I és clar, 
fes alguna cosa 
més que estar-te   
al sofà de casa

Les vacances són 
una ocasió per 
llegir, per ser 
creatius en allò 
que ens agrada; són 
un bon moment 
per relaxar-nos, i 
per no tenir pressa

Entra en crisi     
una mentalitat que 
fa molt de temps 
que no ha canviat, 
de la prehistòria

Vagi com vagi jo 
m’apunto amb 
els que parlen 
d’universalitzar    
el coneixement


