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El 50è pelegrinatge a Lor-
da que les hospitalitats de
la Mare de Déu de Lourdes
de les diòcesis de Vic i Sol-
sona faran del 17 al 21 de
juny, té ara per ara 279
malalts inscrits i es pre-
veu arribar a mig miler de
persones de personal de
servei. Tanmateix, les di-
ferents delegacions co-
marcals de la Catalunya
Central, presents ahir a
Vic, van fer una crida als

voluntaris que vulguin
participar en el pelegri-
natge –especialment met-
ges i, sobretot, inferme-
res, i també els joves, per
als quals es fan bonifica-
cions– per assegurar

l’atenció als malalts i el re-
lleu generacional. “Els ne-
cessitem”, va dir Josep M.
Coll, delegat del Bages.
D’Osona i el Ripollès ja s’hi
han inscrit 430 persones
(cinquanta més que el

2016), que ompliran nou
autocars, i les inscrip-
cions a Vic es tancaran el
31 de maig. “Les expecta-
tives eren bones i s’han
anat complint”, va dir
Francesc Luna, delegat
d’Osona de l’Hospitalitat.

El 50è pelegrinatge a
Lourdes tindrà, a banda
dels actes habituals (via-
crucis de la muntanya,
processó de les torxes,
missa internacional, ar-
rossada...), un caire de ce-
lebració especial. Un dels
actes més destacats serà
una ballada de sardanes
davant la basílica del Ro-
ser amb la Cobla Principal
del Roselló i també la difu-
sió, per part dels assis-
tents, d’una samarreta
vermella commemorati-
va, l’últim dia. L’any pas-
sat de les dues diòcesis
van peregrinar a Lorda
722 persones, de les quals
233 eren malalts; 34 eren
joves; 337 eren hospitala-
ris, i dotze, sacerdots. ■

a Del 17 al 21 de juny
les diòcesis de Vic i
Solsona faran el seu
50è pelegrinatge

L’Hospitalitat de Lourdes
necessita més voluntaris

Anna Aguilar
VIC

Els delegats comarcals i els presidents de les hospitalitats
de la Mare de Déu de Lourdes de Vic i Solsona, ahir ■ A.A.

Objectes de bijuteria fets a
mà, clauers creats a partir
de materials reciclats o
fins i tot compostatge per a
plantes són alguns dels di-
versos projectes empresa-
rials que han creat les co-
operatives formades per
alumnes de les escoles
d’Osona que ahir es van
trobar al recinte firal El
Sucre per realitzar un in-
tercanvi d’opinions i expe-
riències. Els nou centres
educatius d’Osona, el Llu-
çanès i la Vall del Ges i Bi-
saura han participat
aquest curs en el projecte
Cueme, impulsat per la Di-
putació de Barcelona i que
vol fomentar la cultura
emprenedora a les escoles
i, de retruc, potenciar i es-
timular altres vessants,
com són la iniciativa, la
imaginació o les habilitats
comunicatives dels nens i
nenes.

El diputat d’Educació,
Rafael Homet, present a
l’acte, va remarcar la im-
portància del projecte i de
la trobada comarcal que
ahir es feia per primer cop:
“L’objectiu és que els nens i

nenes cada vegada tinguin
més idees, i que cada dia si-
guin més i millors perquè
seran les persones que en
un futur hauran de fer-se
càrrec del país, de les insti-
tucions i també de les enti-

tats i associacions del nos-
tre entorn.” Des del Con-
sell Comarcal d’Osona,
l’entitat que articula el
projecte al territori, el con-
seller Roger Corominas, va
explicar que el projecte
Cueme “ha anat creixent
per diverses escoles de la
comarca, i amb vista a
l’any que ve esperem in-
corporar un segon centre a
Roda de Ter, un altre a
Centelles i també que arri-
bi a Manlleu”.

Convèncer i argumentar
En la jornada d’ahir van
prendre part uns 350

alumnes de 5è de primària
que van realitzar una pri-
mera activitat en què, bar-
rejats nens i nenes de di-
versos centres, havien
d’intentar explicar i con-
vèncer el seu nou company
o companya que el seu pro-
jecte de cooperativa era el
més viable i factible. En pa-
ral·lel, un altre grup de
nens i nenes havia d’argu-
mentar en una entrevista
davant de càmera el per-
què del seu projecte de co-
operativa. Les cooperati-
ves ja han portat els seus
productes als mercats de
les seves poblacions. ■

a Les nou escoles que participen en el projecte Cueme intercanvien opinions
en la primera trobada comarcal a L’objectiu és fomentar l’emprenedoria

Les cooperatives escolars
d’Osona ‘venen’ el producte

G. Freixa
VIC
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La xifra

13
projectes de cooperativa
procedents de 9 centres edu-
catius es van poder veure al
recinte firal El Sucre de Vic.

Alumnes de diverses escoles explicant-se els seus projectes entre ells ■ G. FREIXA

Des d’ahir i fins al 26 de
maig està oberta la ins-
cripció de la desena edició
de les activitats d’estiu de
l’Ajuntament de Vic Estiu
XL. Una de les novetats
dels casals d’estiu munici-
pals d’aquest any és que
els més petits, de 3 a 8
anys, podran participar a
la Farinera Centre d’Arts

Visuals de Vic, que com-
binarà projecte educatiu
amb temps de lleure (cal
preinscripció prèvia). Per
als infants de P3 a sisè de
primària s’ofereixen els
casals XS, S i M, i els tres
casals per a joves d’ESO i
batxillerat (L, XL i XXL)
són a càrrec de Vicjove.
Enguany hi haurà setma-
nes temàtiques diferen-
ciades i s’oferiran beques
per arribar a més gent. ■

Redacció
VIC

Arrenca la inscripció
de l’Estiu XL de Vic

El segon festival Una Tona
de Màgia, el passat cap de
setmana a Tona, va confir-
mar que l’aposta per la dis-
ciplina artística més enig-
màtica funciona. El mag
tonenc Jordi Pota, de la di-
recció del festival, confir-
mava l’èxit de l’esdeveni-
ment en el seu segon any
de vida: “Encara no tenim
números exactes, però la
sensació és que hi ha ha-
gut molta més gent que
l’any passat. Diria que pot-
ser hem doblat les 3.500
persones que es van acos-
tar a Tona en la primera
edició.” L’organització
també es mostra satisfeta
de les millores aplicades
en l’edició que s’acaba de
tancar: “La qualitat dels

espectacles ha tornat a ser
molt alta, però s’ha notat
una millora en aspectes
tècnics, millores en els es-
cenaris i també en les gra-
deries. El públic n’ha po-
gut gaudir molt més.”

El futur, marcat
Amb la certesa que hi hau-
rà una tercera edició, Jor-
di Pota comenta que la fi-
losofia del festival no va-
riarà gaire de la dels dos
primers anys: “Volem un
festival no gaire gran, en
què es prioritzi la qualitat i
no la quantitat i que per-
meti continuar explicant
els diversos tipus de màgia
que existeixen i dignificar
aquesta art.” Novetats
com les conferències o les
exposicions també han
tingut un bon acolli-
ment. ■

Molta més gent
en el festival Una
Tona de Màgia

G. Freixa
TONA

a L’èxit de públic en la segona edició
permet consolidar l’esdeveniment

El Gran Mag Baldiri durant l’actuació que va fer a la plaça
major de Tona ■ ROSER GAMONAL / UNA TONA DE MÀGIA


