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Protagonistes

Clàudia 
Galícia, una 
atleta com-
pleta. Fins fa 
poc competia 

Clàudia Galícia  
Esportista   
torellonenca

en esquí alpí; ara, curses a 
peu, bicicleta, duatlons o 
triatlons. Acaba de guanyar 
la Titan Desert amb BTT, una 
de les gran proves mundials 
de l’especialitat.

Carla Giudici  
Capitana del    
CP Voltregà femení

d’hoquei. I ja és la tercera 
vegada. Carla Giudici, un 
referent en l’hoquei femení 
mundial, s’acomiada per la 
porta gran, ja que aquesta és 
la seva última temporada. 
Ara, a guanyar la Lliga!

Les noies del 
CP Voltregà 
tornen a ser 
campiones 
d’Europa 

Antoni Ramírez  
President de   
l’Associació Sant Tomàs

guardonada amb la Creu de 
Sant Jordi. Des de l’any 1966 
és una entitat que vetlla per 
millorar la qualitat de vida 
de les persones amb discapa-
citat intel·lectual d’Osona. 
S’ho mereixia.

No és cap 
sorpresa: 
l’Associació 
Sant Tomàs 
ha estat 

Fundació L’Atlàntida de Vic: 
on són els nostres diners?

Xavier Tornafoch Regidor-portaveu 
d’ICV-EUiA a l’Ajuntament de Vic

L’Atlàntida de Vic és el principal equipament 
cultural de la ciutat, el més gran, el més nou, 
el més imponent. D’un projecte inicial que 
havia de costar 20 milions d’euros es va passar 
a un altre que en va acabar costant 30. El pri-
mer projecte preveia un teatre auditori, una 

sala polivalent i l’aprofitament de l’aparcament del passeig. 
El projecte reformat, molt més car, hi afegia un aparcament 
subterrani (cinc milions d’euros més) i la transformació de la 
sala polivalent en un auditori musical (uns quants centenars 
de milers d’euros més). Les explicacions d’aquests canvis, que 
carregaven sobre les arques públiques un llast considerable, 
foren més aviat tímides i els gestors de l’Ajuntament, amb 
el seu alcalde al capdavant, Josep Maria Vila d’Abadal, deien 
que es tractava de fer un equipament “de país”. Vistos alguns 
equipaments del país, com per exemple el teatre auditori de 
Sant Cugat del Vallès, on també governa CiU, ens adonem que 
eren unes explicacions més aviat inconsistents: allà s’aprofi-
taren els aparcaments existents i disposaren una única sala, 
bastant digna, en la qual s’hi porten a terme tota mena d’ac-
tivitats culturals de qualitat. Així doncs, el nostre complex ja 
va començar amb mal peu, encarint de forma injustificada un 
projecte que fou pensat amb uns altres pressupostos i que ara, 
en època de vaques magres, condiciona la resta d’activitats 

culturals de la ciutat (recordo que la festa major disposa de 
poc més de 60.000 euros). Però si els orígens de L’Atlàntida 
mereixen alguna explicació més que les que s’han donat fins 
ara, la seva gestió actual en mereix com a mínim dues. Cada 
any, L’Atlàntida rep uns dos milions d’euros de finançament 
públic (diners de tots els ciutadans), que gestiona una funda-
ció, la Fundació L’Atlàntida, presidida per l’alcalde de Vic. Els 
membres d’aquesta fundació (entre els quals hi ha un membre 
d’una entitat bancària tan nostrada com Bankia) són triats a 
dit pel mateix alcalde i els comptes d’aquesta entitat són uns 
perfectes desconeguts per a la resta de membres del consis-
tori. Resumint, que els milions d’euros que l’Ajuntament i 
altres institucions públiques aboquen a L’Atlàntida no estan 
sotmesos a cap fiscalització política, o el que és el mateix, se’ls 
gasten com volen sense haver de donar explicacions a nin-
gú. Nosaltres, des d’ICV-EUiA, hem demanat unes quantes 
vegades que l’oposició tingui accés a la Fundació per conèi-
xer i valorar en què es gasten els diners dels vigatans, sempre 
se’ns ha negat. L’última vegada, durant el passat ple munici-
pal, en què l’alcalde va arribar a dir que si volíem saber en què 
es gastaven els diners ho demanéssim a través dels nostres 
diputats al Parlament mitjançant una pregunta al Protectorat 
de Fundacions de la Generalitat. Suposo que es devia referir 
al mateix Protectorat que ha estat denunciat per no contro-
lar, presumptament, els comptes de la Fundació Sant Pau de 
Barcelona. En fi, el nostre alcalde ens diu que si volem saber 
què es fa a Vic anem a demanar-ho a Barcelona. Curiós. És clar 

que sense cap mena de control polític 
extern, aquesta fundació fa el que vol, 
com per exemple cedir gratuïtament 
els espais de L’Atlàntida a entitats de 
la ciutat que no compleixen la nor-
mativa de cessió gratuïta dels espais 
que tan tranquil·lament llueix la seva 
pàgina web. No deixa de ser un con-
trasentit omplir-se la boca de partici-
pació ciutadana i transparència, com 
fa massa sovint l’equip de govern de 
Vic, i negar-se que els comptes de 
L’Atlàntida, el principal equipament 
cultural de la ciutat, siguin públics. 
Que sigui impossible conèixer quins 
són els criteris de contractació de per-
sonal o de cessió gratuïta dels espais. 
En fi, per alguns la participació i la 
transparència no són res més que pura 
retòrica. Jo afirmava durant el passat 
ple municipal que potser caldria avi-
sar Jordi Évole perquè dediqués un 
dels seus programes a saber com es 
gasten els diners públics a L’Atlànti-
da. Segurament a ell li donaran més 
explicacions que als ciutadans de Vic i 
als seus representants al consistori.

Ramon Rial  
Director del   
col·legi Escorial de Vic

150 anys. El punt culminant 
va ser el passat 30 d’abril, 
amb l’espectacle que es va 
fer a L’Atlàntida amb la 
participació de professors, 
pares, alumnes i exalumnes 
del centre.

L’Escorial ja 
fa dies que 
està de festa 
per comme-
morar els 

Josep 
Comajoan

Carles Bosch 
és propietari 
del 100% 
d’una casa 
a Sabadell, 
comprada 

el 1996. També, entre altres 
immobles, del 16% d’una 
nau a Sabadell, del 1992; del 
50% d’un apartament a l’Es-
cala, del 2006, i del 50% d’un 
pis a Budapest (!!!). Té 56.000 
euros al compte corrent i un 
crèdit hipotecari. I és propi-
etari d’un BMW 525 de l’any 
2002 i una moto Yamaha del 
2008. Dades que apareixen 
al resum de les declaracions 

de béns patrimonials dels 
regidors de Sabadell. Trans-
parència a la web de l’Ajun-
tament de Sabadell, mal que 
ens pesi el Mercuri. Fins i tot 
hi consten els 19.500 euros 
en bons de la Generalitat, 
entre altres béns, de l’ara 
regidor Manuel Bustos. Que 
per això Sabadell lidera el 
rànquing de transparència 
en la web municipal, amb un 
100% d’indicadors positius. 
Informàvem àmpliament 
a EL 9 NOU de dilluns del 

trist paper dels ajuntaments 
d’Osona i el Ripollès al 
rànquing: només sis apro-
vats d’entre 70. Durant la 
setmana s’hi ha afegit Sant 
Joan, per cert. I jo ho acom-
panyava amb una columna 
d’opinió recomanant a tres 
ajuntaments passar el drap 
per la web perquè corrien 
perill que se’ls entelés la 
transparència. Eren tres 
dels que aprovaven –Man-
lleu, Balenyà i Roda–, que 
declaraven que publicaven 

el sou d’alcalde i regidors, i 
jo no els havia sabut trobar. 
A diferència de Tavèrnoles 
i Calldetenes que, ja des de 
l’índex, es remetia a les retri-
bucions. Doncs bé, Balenyà 
i Roda han passat el drap 
i m’han enviat l’enllaç a la 
pàgina amb els sous. No s’hi 
arriba tan fàcilment com a 
Tavèrnoles i Calldetenes, 
però hi són. A Manlleu 
deuen tenir el drap a la buga-
deria. Tan fàcil que seria fer 
com Sabadell, anar més enllà 
de la llei i més a prop de la 
gent. Vaja, com Vic, que van 
dir que publicarien les die-
tes de l’alcalde i van acabar 
publicant la despesa en l’uni-
forme dels ordenances.

Més enllà del Mercuri 
i... del pis de Budapest

A corre-cuita                                             jcomajoan.blogspot.com


