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Festivals 
d’estiu
Jordi Vilarrodà

S’acaba l’es-
tiu i, amb ell, 
els festivals 
d’estiu, plat 
habitual en el 
menú del peri-

odista cultural que té el 
petit plaer de treballar en 
aquesta època de l’any. La 
crisi s’ha notat, i tant, però 
no ha provocat les baixes 
mortals que es preveien. 
Amb algunes excepcions 
–la Mostra d’Arts Vives 
de Montesquiu o el Solc 
del Lluçanès, per exem-
ple– el calendari continua 
tenint les mateixes cites. 
I és que, en el fons, tot-
hom ha acabat entenent i 
valorant allò que Eugeni 
d’Ors definia com la santa 
continuïtat. Fer i desfer 
només porta a malbaratar 
esforços. 

La penúria econòmi-
ca s’ha notat, sí, en les 
propostes. L’expressió 
màgica és petit format, 
que ve a significar que 
amb pocs músics, escassa 
escenografia o un parell 
d’actors ja passem, i així 
es pot vendre més baratet 
als programadors. I no és 
necessàriament dolent, 
perquè amb imaginació 
estan funcionant molt bé 
festivals que s’han basat  
en el petit format, com el 
de la Vall de Camprodon, 
que permet veure propos-
tes d’èxit en l’àmbit de la 
cançó d’autor i l’indie pop 
en la distància curta. Hi 
ha menys recursos, però 
més imaginació, i també 
la feina desinteressada 
de voluntaris al darrere, 
com en el cas del Festival 
Francesc Viñas de Moià, 
salvat gràcies a Joventuts 
Musicals. La crisi tam-
bé ens ha posat a lloc, a 
tots: promotors, artistes i 
espectadors. 
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Joana Ortega en un moment de la reunió que va fer divendres a la tarda a Granera amb els alcaldes del Moianès

La vicepresidenta Joana Ortega presenta la proposta als deu alcaldes de la futura comarca

Els alcaldes reben amb fredor la idea 
de votar per la creació del Moianès

Granera

Joan Carles Arredondo

La proposta de la vicepre-
sidenta del govern, Joana 
Ortega, de convocar un 
referèndum per refermar 
la conversió del Moianès 
en comarca té una resposta 
freda dels deu alcaldes del 
territori. Divendres, Ortega 
va exposar la seva “reflexió” 
en una trobada a Granera 
amb els deu alcaldes del 
Moianès, però com que no es 
va concretar cap proposta els 
alcaldes no van poder treure 
“una conclusió clara”, segons 
va resumir l’alcalde de Moià, 
Dionís Guiteras.

Ortega, que va aclarir que 

no havia anat a Granera a 
“imposar res”, defensa la 
consulta sobre la comarca 
perquè parteix que “els 
ciutadans volen participar 
cada vegada més en la presa 
de decisions”, i que un refe-
rèndum sobre la conversió 
en comarca seria “la millor 
expressió del dret a decidir 
en l’àmbit local”. “Es poden 
explorar fórmules que enri-
queixin i legitimin la decisió, 
però els procediments s’han 
de complir i la nostra pro-
posta ja ha recorregut tot el 
camí”, ressalta Guiteras.

De la reunió no en va sor-
tir cap proposta en ferm. 
Per això l’alcalde de Moià i 
president del Consorci del 

Moianès assenyala que els 
tràmits per convertir-se en 
comarca ja estan enllestits 
des de fa dos anys. Hi ha 
els acords plenaris dels deu 
ajuntaments (entre els quals 
els vallesans de Castellterçol, 
Castellcir, Sant Quirze Safaja 
i Granera), els informes 
favorables dels consells 
comarcals (el Vallès Oriental, 
el Bages i Osona, comarques 
a les quals estan adscrites 
els deu ajuntaments) i altres 
informes jurídics. El tràmit 
ha de passar ara pel Parla-
ment, ja sigui a proposta del 
govern o dels grups polítics.

El calendari apressa. A 
partir del primer de gener, 
la Llei de Racionalització i 

Sostenibilitat de l’Adminis-
tració Local (LRSAL) situarà 
el Consorci del Moianès en 
la necessitat d’adscriure’s 
a alguna administració. Els 
alcaldes defensen que el 
model del Consorci ha estat 
un èxit en els 20 anys d’exis-
tència i en volen mantenir 
l’activitat, convertint-lo en 
un Consell Comarcal. “Posem 
en valor la feina del Consor-
ci, i considerem que no és 
insalvable”, va dir Ortega. La 
proposta és una adscripció 
a la Diputació de Barcelona. 
“No estem per dilacions”, va 
apuntar Guiteras tot i mos-
trar predisposició a estudiar 
alternatives. Les dues parts 
s’emplacen a més trobades.

El vehicle, conduït per una veïna de Sant Hipòlit de 36 anys, ja havia estat multat al novembre pel mateix fet

Els Mossos denuncien la conductora d’un taxi 
il·legal després d’accidentar-se al Montanyà

Seva

EL 9 NOU

Els Mossos d’Esquadra han 
denunciat una veïna de Sant 
Hipòlit de 36 anys, de la qual 
no s’ha facilitat la identitat, 
per realitzar presumptament 
el transport de viatgers sense 
tenir el títol habilitat. Els 
fets, segons han explicat els 
Mossos, es van produir el dia 

30 d’agost, quan els agents es 
van haver de dirigir a l’avin-
guda 

Va picar amb una 
tapa de claveguera. 
Duia dues persones

Montanyà, de la urbanitza-
ció del Montanyà, en terme 

municipal de Seva, per assis-
tir els ocupants d’un vehicle 
que havia tingut un accident 
de trànsit en topar amb una 
tapa de claveguera. Un cop al 
lloc dels fets, els agents van 
comprovar que al vehicle, 
que a conseqüència de l’ac-
cident necessitava una grua, 
hi viatjaven tres persones: 
la conductora i dos ocupants 
més. Els dos ocupants duien 

maletes i no residien a la 
zona. La situació va estranyar 
els agents, que es van inte-

Anaven carregats 
de maletes i no 
residien a la zona

ressar per la procedència 
dels ocupants i pel fet que 

la conductora els traslladés. 
Preguntats al respecte, la 
conductora i els passatgers 
van incórrer en contradicci-
ons. A més, els Mossos van 
poder comprovar que el vehi-
cle ja havia estat sancionat 
el mes de novembre passat 
per fer serveis de taxi sense 
llicència. Per aquest motiu, 
se’n va informar la Direc-
ció General de Transports i 
Mobilitat de Barcelona i la 
van sancionar per aquest fet. 
Les denúncies més habituals 
en taxis són per realitzar el 
servei de transport de viat-
gers sense títol habilitat, per 
incompliment de tarifes o, 
senzillament, per realitzar el 
servei sense cap autorització.
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XI PREMIS
D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE
Bases

Dotats amb 24.000 euros en conjunt

OBJECTIUS:

Reconèixer iniciatives dins l’àmbit de l’educació social i del lleure que afavoreixin el sentiment 
de pertinença al país i que integrin el servei a la comunitat i l’aprenentatge.

DOTACIÓ:

4 premis de 4.000 euros cada un per a nous projectes i per a treballs que presentin el resultat 
d’una experiència ja realitzada.

1 premi de 4.000 euros per a la millor experiència o projecte presentats, que estigui fet per joves 
i/o adreçat a joves, ofert per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

1 premi de 4.000 euros de reconeixement a la trajectòria d’una entitat en el camp de l’educació 
en el lleure.

El termini de presentació de propostes s’acaba el dia 10 de desembre del 2014

Podeu consultar-ne les bases i el formulari d’inscripció a www.fundaciolluiscarulla.cat

Amb la col·laboració de:
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Solidaritat a tot 

Catalunya amb 

la PAH Osona

Manlleu Activistes de la 
Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca (PAH) d’una vin-
tena de ciutats catalanes van 
fer divendres accions de soli-
daritat amb la PAH d’Osona, 
que fa 85 dies que fa una 
acampada davant l’oficina 
del BBVA de la plaça Fra Ber-
nadí de Manlleu. Les accions 
van ser bàsicament tancades 
dins altres oficines del BBVA 
durant el matí. A Osona 
se’n van fer a Manlleu i Vic. 
Després que, segons la PAH, 
el banc no hagi respost satis-
factòriament a la demanda 
de resolució de cinc famílies 
osonenques afectades, ara 
demanen que el BBVA desig-
ni una persona amb capa-
citat real de negociació per 
solucionar la problemàtica 
d’aquestes cinc famílies. Des 
de BBVA, per la seva part, 
dijous també es va fer públic 
un comunicat en el qual 
recorden que el banc es va 
sotmetre a finals de juliol a 
la mediació d’Ofideute, però 
que actualment encara espe-
ren que els clients es dirigei-
xin a aquesta oficina de la 
Generalitat per concertar les 
oportunes reunions. També 
recorden que a finals de juny 
ja van oferir una solució per-

sonalitzada a cadascuna de 
les cinc famílies, que no han 
estat acceptades per aques-
tes. Des de la PAH es nega 

que les solucions siguin fac-
tibles i es demana una solu-
ció col·lectiva i negociada 
amb el banc, i no una d’indi-

vidualitzada i amb Ofideute, 
com pretén el BBVA. A les 
fotos, algunes de les accions 
de solidaritat de divendres 

en altres ciutats. Els comu-
nicats íntegres de la PAH i el 
BBVA es poden consultar a 
EL9NOU.CAT.


