
Beques de 1.500 euros als millors 
estudiants de Batxillerat de Manlleu

Manlleu Les beques als estudiants de Bat-
xillerat amb millors notes dels dos centres 
educatius de Manlleu, l’institut Antoni Pous 
i el col·legi La Salle, es van lliurar divendres 
passat a l’Ajuntament. Els becats, que van 
rebre 1.500 euros cadascun, van ser Mariona 

Cabanas i Eudald Valdivieso, que van obtenir 
les millors qualificacions totals dels dos cur-
sos de Batxillerat, de l’institut Antoni Pous, 
i Berta Vilar i Guillem Cunill, que les van 
obtenir a La Salle. A l’acte hi van assistir Àlex 
Garrido, regidor d’Educació, Cultura i Joven-
tut, i Mateu Homs, d’Ona Capital, empresa 
que en aquesta edició ha fet el mecenatge de 
les beques.
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Cloenda dels cursos per a gent gran   
de la Mancomunitat La Plana

Sant Martí de Centelles Els tallers de gent 
gran de la Mancomunitat La Plana es van 
cloure dimarts passat en un acte a Sant Martí 
de Centelles amb més d’un centenar de perso-
nes entre gent gran, tècnics, regidors i alcal-
des. L’acollida es va fer a l’església de Sant 

Martí de Centelles, al nucli de Les Comes. 
Es van lliurar els diplomes acreditatius, d’as-
sistència als cursos, i seguidament es va fer 
el tradicional berenar. Aquest any s’han fet 
tallers de psicomotricitat, informàtica, creati-
vitat, lleure i salut i estimulació cognitiva. Es 
van iniciar a principis del mes d’octubre i han 
acabat a finals de juny. A la foto, els partici-
pants a l’acte de cloenda.

Divendres, 28 de juny de 2013
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L’atzucac   
de debò
Dolors Altarriba

Feia dies que 
no quedaven 
seients buits 
i el pronòstic 
es va complir. 
El professor 

d’Economia de la Colum-
bia University a Nova 
York Xavier Sala i Martín 
va omplir la sala més gran 
del teatre L’Atlàntida 
de Vic. Entre el públic, 
empresaris o represen-
tants d’empreses, ja que 
l’acte anava destinat a ells. 
Es tractava que la inde-
pendència de Catalunya 
no faci por i Sala i Martín, 
amb dades, va anar expli-
cant que Catalunya econò-
micament se’n pot sortir 
bé sola. I el que és més 
important i que va quallar 
entre els assistents: que si 
bé hi ha incerteses en la 
conversió cap a un estat 
independent, també n’hi 
ha mantenint-se a Espa-
nya.

Sala i Martín està con-
vençut que s’ha de fer 
una consulta i s’ha de 
votar sí. També diu que 
no sabem si el govern que 
ens tocarà serà honest o 
no però, diu, “no ens ani-
rà en contra”. Veurem. I 
fins aquí, tothom conven-
çut. Però la independèn-
cia no és tota la solució a 
la crisi i sobre qüestions 
que preocupen més el dia 
a dia dels empresaris va 
dir ben poc. Sobre el crè-
dit, “l’aixeta està tancada”. 
I la resposta que va deixar 
tothom clavat i suposo 
que sincera a la pregunta 
de com ho han de fer les 
petites empreses que 
no exporten per sortir-
se’n va ser: “Treballant. 
No tinc el secret. I si el 
tingués no ho diria aquí 
gratis”. (?). Aquest, diria, 
és l’atzucac de debò.

L’EIXAVUIROLlanos de Luna 
exigeix informació 
a Ripoll per les 
causes sobiranistes 
que han aprovat

Ripoll

R.E.

La controvertida delega-
da del govern de l’Estat a 
Catalunya, María de los 
Llanos de Luna, ha realitzat 
diverses peticions d’informa-
ció sobre les causes sobira-
nistes que ha aprovat el con-
sistori, com el fet d’haver-se 
declarat territori català lliu-
re, exercir la sobirania fiscal 
o la decisió de no penjar la 
bandera espanyola al balcó 
de l’ajuntament. L’alcalde, 
Jordi Munell, però, va deixar 
clar que de moment no hi ha 
cap demanda contra l’Ajun-
tament que s’hagi presentat.

El primer requeriment va 
arribar el 29 de maig i feia 
referència a la declaració 
de territori català lliure. El 
segon data del 30 de maig, 
pel fet d’exercir la sobira-
nia fiscal, i el tercer, el 5 de 
juny, per no tenir la bandera 
espanyola al balcó. Segons 
Munell, “tenim un termini 
de 20 dies”, i la documenta-
ció s’ha de portar al jutjat de 
Ripoll. L’Ajuntament dema-
narà assessorament legal.

D’altra banda, el ple de 
dimarts també va aprovar 
estendre les subvencions 
per pintar les façanes dels 
edificis amb elements cal-
ligràfics a tots els edificis 
del poble. Fins ara només 
eren per finques que hi 
ha al centre històric, però 
s’hi podran acollir tots els 
propietaris que ho vulguin. 
L’equip de govern considera 
que els motius cal·ligràfics 
a les façanes, tal com es pot 
veure en alguns edificis a la 
plaça Gran o a la plaça Sant 
Eudald, es poden convertir 
en un element distintiu de 
la vila.

Xerrada a Sant 
Quirze sobre 
les institucions 
europees
Sant Quirze de Besora 

“Per què volem Europa?”. És 
el títol d’una xerrada que es 
fa aquest divendres a les 9 
del vespre a la sala d’actes de 
la Biblioteca Pompeu Fabra 
de Sant Quirze. Hi intervin-
dran Sergi Basco, professor 
d’Economia a la Universitat 
Carlos III; Xavier Fernández, 
investigador a ESADE, i Cris-
tina Serradell, gerent d’ori-
entació i estratègia empresa-
rial d’ACC1Ó. Albert López 
farà de moderador.

Arrenca la celebració 
dels 50 anys de la 
inauguració de la 
presa de Sau
Vilanova de Sau L’edifici 
del Mirador de la Presa aco-
llirà, aquest divendres a les 
12 del migdia, l’acte institu-
cional de commemoració del 
50è aniversari de la inaugu-
ració del pantà de Sau. S’han 
previst activitats fins al 
proper 18 d’agost. En l’acte 
d’aquest divendres hi seran 
representats Ajuntament, 
Consell Comarcal, Diputació 
i Generalitat. A banda dels 
parlaments, es farà una visi-
ta a la presa.

L’Atlàntida s’omple en l’estrena del 
musical de les escoles Guillem i l’Estel

Vic La sala gran del teatre L’Atlàntida de Vic 
es va omplir de gom a gom, el 13 de juny pas-
sat, en l’estrena de la pel·lícula High School 
Musical, produïda per l’escola Guillem de 
Mont-rodon, l’escola Estel –vinculada a l’As-
sociació Sant Tomàs– i el Servei d’Audiovisu-

als de la UVic. Era el resultat visible d’un tre-
ball que han portat a terme durant el curs els 
dos centres educatius de Vic per potenciar la 
inclusió social i la integració social. Alumnes, 
pares i mestres de totes dues escoles van con-
vertir en una festa l’estrena de la pel·lícula, 
que dura 53 minuts. Els seus responsables 
han valorat, per sobre de tot, la bona sintonia 
que hi va haver durant els assajos i el rodatge.


