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Del 13 de juny
al 24 de juliol
de 2022

Tot el Ripollès
en una sola revista
www.latira.cat

2. latira. Llar, moda i imatge personal

Agenda d’activitats del Ripollès.
Envieu-nos les vostres activitats a agenda@latira.cat i us les publicarem de franc.
Si en voleu destacar una, truqueu-nos al 665 761 799.

Campdevànol
Dissabte 9 de juliol
22.00 h. Clavetaires. Concert
d’Albert Lax i Joana Serrat. A la
plaça de Valldemossa. Entrada
gratuïta amb reserva prèvia a
www.clavetaires.com.
Dissabte 16 de juliol
22.00 h. Clavetaires. Concert
de Donallop i Clara Peya. A la
plaça Valldemossa. Gratuït amb
reserva a www.clavetaires.com.
Dissabte 23 de juliol
22.00 h. Clavetaires. Concert

de Bigott i Joan Miquel Oliver.
A la plaça de Valldemossa. Entrada gratuïta amb reserva prèvia
a www.clavetaires.com.
Dissabte 30 de juliol
22.00 h. Clavetaires. Concert
de Germà Aire. A la plaça de
Valldemossa. Gratuït amb reserva a www.clavetaires.com.

Camprodon
Dijous 16 de juny
Festa Major de Sant Patllari
17.00 h. Quina popular. Al
Casal de la Gent Gran.

Dissabte 18 de juny
Festa Major de Sant Patllari
11.00 h. Copa Vila de Camprodon. Stablefot individual (9
forats). Al camp de golf.
22.00 h. Representació de
l’obra de teatre La fi del món
de teatre Teatrus Rotundus.
Entrades anticipades a l’oficina de
turisme i 2 hores abans al Casal.
Preu socis: 7 €, no socis 10 €.
Al Casal Camprodoní.
Diumenge 19 de juny
Festa Major de Sant Patllari
10.00 h. Trobada de
modelisme naval de vaixells

Pl. Nova, 9 RIPOLL 972 700 297
eudald@viatgesfeliptur.com
www.viatgesfeliptur.com
facebook.com/viatgesfeliptur

683 605 605

LA VALL DE BIELSA
I LOURDES

LLACS DEL NORD D’ITÀLIA I LES DOLOMITES

DISSABTE 30 DE JULIOL
Viatge en autocar, visita a la ciutat
medieval, dinar i a la tarda visita a la
ciutat moderna. Preu: 75 €.

Visites: Bielsa, Lourdes, Pau. Inclou:
autocar, guia, estada hotel 4* en P. C.
amb aigua i vi incl. i dinar últim dia,
asseg.. Preu: 310 €. Sup. ind.: 55 €.

Visites: Bèrgam, Trento, les Dolomites, Malcesine, Sirmione, Lugano,
Tremezzo, llac de Como, illes Borromees. Preu: 1190 €. Supl. ind. 190 €.

LES MERAVELLES
DEL PERIGORD

CIRCUIT MILLAU I
GORGES DEL TARN

CINQUE TERRE
I LA LIGÚRIA

Visites: Cahors, Saint-Cirq-Lapopie,
Rocamadour, Sarlat, Gouffre de
Padirac, La Ròca de Gajac i viatge en
gabara pel riu Dordonya. Preu:
630 €. Supl. ind.: 110 €.

Visites: Navacelles, Millau, Sévérac-leChâteau, Rodez, Les Vignes, PointSublime, Malène, Sainte-Enimie, Aven
Armand, Roquefort-sur-Soulzon, Sète.
Preu: 620 €. Supl. ind.: 120 €.

Visites: Gènova, Camogli, San
Fruttuoso, Portofino, Santa
Margherita, Cinque Terre (Monterosso, Vernazza, Manarola i Romaggione). Preu total aproximat: 1260 €.

EXCURSIONS
D’UN SOL DIA

PERATALLADA

DEL 22 AL 24 DE JULIOL

DEL 6 AL 12 D’AGOST

DIUMENGE 10 DE JULIOL
Mercat de l’Escala, dinar de restaurant i visita a Peretallada. Preu: 58 €.

CARCASSONA

DEL 28 AL 31 D’AGOST

DEL 15 AL 18 DE SETEMBRE

DEL 2 AL 6 D’OCTUBRE

teledirigits. Al parc de la Mare
de la Font.
Dilluns 20 de juny
Festa Major de Sant Patllari
19.00 h. Cloenda de la
commemoració dels 25 anys de
l’Institut Germans Vila Riera amb
parlaments i actuacions musicals
d’actuals i antics alumnes a l’escenari del Parc de la Mare de la Font.
Es repartiran polseres de neó a
càrrec de l’Ajuntament Juvenil.
Seguidament. Concerts:
Moi Aussi, Entregirats i DJ Arnau
Monturiol. A l’escenari del
Parc de la Mare de la Font. A la
mitja part d’Entregirats, elecció
de la pubilla i l’hereu 2022.
Seleccioneu els vostres candidats
a hereu i pubilla a la part central
del programa i voteu a l’urna que
hi haurà a l’escenari de la Mare
de la Font a partir de les 19:00 h.
Hi haurà sopar a càrrec de l’AFA
Institut Germans Vila Riera.

Dimarts 21 de juny
Festa Major de Sant Patllari
11:00 h. Pregó de la Festa
Major. A càrrec de Sisón Pujol.
A la Sala de Plens.
Seguidament. Cercavila
amb els gegants i l’Orquestra Selvatana des de la plaça de la Vila a
la de Santa Maria.
12:00 h. Missa solemne amb
actuació de la Coral Camprodon.
A l’església de Santa Maria.
12:00 h. Audició de Festa
Major amb l’Orquestra Selvatana.
A la Residència d’avis municipal
de Camprodon. Acte exclusiu per
als residents.
Sortint de missa. Fotografia
popular. Als jardins del Monestir de Sant Pere.
13:00 h. Vermut popular
de Festa Major i sardanes amb
l’Orquestra Selvatana. A la plaça
de Santa Maria.
17:00 h. Campionat de truc i
parxís. Al carrer Nou.

Cerdo
Y
Gallo

Tattoo

Tarot i
vidència

Tarot (en línia o per telèfon)
Sessions personalitzades
de vidència i clarividència
Rodes dʼajuda als
esperits perduts

Misses espirituals
i de recerca

Neteges personals,
de negocis, habitatges…
Activacions de locals
de negoci, economia,
parella, salut
Venda de productes
esotèrics i santeria

652 837 981

4. latira. Llar, moda i imatge personal

17:30 h. Sardanes i ball de
la Maniera amb l’Orquestra
Selvatana. A la plaça del Doctor
Robert.
20:00 h. Serenata amb l’Orquestra Selvatana. A l’escenari
de l’Espai Primer d’Octubre. Si
plou es farà al Casal Camprodoní.
Dimecres 22 de juny
Festa Major de Sant Patllari
11.00. h. El grup musical
Vora Ter cantarà per als nostres
avis. A l’exterior de la residència
geriàtrica l’Hospital.
12:00 h. Cercavila de pujada
a la Font de Sant Patllari amb
l’Amadeu & Cia. Sortida de la
plaça de la Vila.
12:00 h. Celebració de
missa pels difunts. A l’església
de Santa Maria.
13:30 h. Dinar popular a la
Font de Sant Patllari amb amanida, mongetes seques i llonganisseta, regat amb xampany Dubois,
cafè i licors. Venda anticipada de
tiquets a l’Oficina de Turisme i
a la mateixa font. Preu: 5 €. Us
recordem que cal portar el plat i
els coberts.
Després de dinar. Campionat d’estirada de corda.

Baixant de la font, cercavila de
baixada de la Font de Sant Patllari
amb remullada pels carrers de
Camprodon acompanyats de la
música de l’Amadeu & Cia.
16:00 h. Festa de l’escuma
per als més petits de la casa. A la
plaça de Santa Maria.
17:30 h. Remullada popular
al riu davant el Pont Nou i
concert de versions amb Coi els
Montgrons a l’escenari de l’Espai
Primer d’Octubre.
Dijous 23 de juny
Festa Major de Sant Patllari
11:00 h. Joc d’escapada pels
carrers de la població: El Tresor
de Camprodon. Sortida: Parc de
la Mare de la Font. Cal inscripció
prèvia a www.entrapolis.com/entrades/escape-tresor-camprodon.
19:00 h. Música per a la
canalla amb Xiula. A la Mare
de la Font.
17:30 h. Arribada de la flama del Canigó de Tradicat.
A la plaça de la Vila.
18:00 h. Arribada de la
flama del Canigó portada pel
Grup de Muntanya de la Vall de
Camprodon. A la plaça de la
Vila.

23:00 h. Foguera de Sant
Joan. A l’Espai Primer d’Octubre i castell de focs.
00:00 h. Actuació musical
amb Pirat’s Sound Sistema. A
l’escenari de la Mare de la Font.
Tot seguit. Nit de discjòqueis: DJ Claret i P3 DJ.
Divendres 24 de juny
Festa Major de Sant Patllari
11:00 h. Cursa d’obstacles
Xtreme Race al Parc del Ritortell.
Us aconsellem anar ben còmodes
i amb banyador a sota, activitats
d’aigua. Inscripcions el mateix dia
i lloc. A càrrec de la Creu Roja de
la Vall de Camprodon. Preu: 3 €
esmorzar inclòs.
17:00 h. Espectacle infantil
amb els Filibusters. A la Mare
de la Font.
18:00 h. Sardanes amb la
Cobla Ciutat de Girona. A la
plaça de la Vila.
22:00 h. Representació de
l’espectacle d’humor Faixedas
i Punt. Al Casal Camprodoní.
Reserva anticipada d’entrades
a l’Oficina de Turisme, a l’enllaç:
www.camprodon.cat/fm2022/ i
a partir de les 21:00 h al mateix
Casal. Preu: gratuït.

Horari: dilluns de 15 a 20 h.
De dimarts a divendres de
9 a 13 h i de 15 a 20 h.
Dissabte de 9 a 13:30 h.
Hores convingudes

c/ de les Vinyes, 23 · Ripoll
972 70 42 00 · essenciaripoll@yahoo.es

Roba i complements
per a home i dona
Racó outlet
10% de descompte
en tota la botiga
durant l’Esotèric
Shopping Night

c/ Concepció Ducloux, 17
Ripoll - 972 70 33 44
Hores concertades

Moda per a nens i nenes
Talles de 0 a 16 anys
c/ Progrés, 39 RIPOLL 972 90 60 71
Dilluns de 17 a 20 h. De dimarts a
dissabte de 10 a 13 h i de 17 a 20 h

00:00 h. Nit de discjòqueis
a la Mare de la Font: DJ Lacasito,
Ritual Union i Rubén Nández.
Dissabte 25 de juny
Festa Major de Sant Patllari
12:00 h. Inauguració del
local de l’Associació de Dones
de la Vall de Camprodon amb
pica-pica. Al carrer de Joan
Maragall.
15:00-19:00 h. Inflables a la
Piscina Municipal. Activitat proposada per l’Ajuntament Juvenil.
Entrada gratuïta a la piscina.
19:00 h. Concert amb
Mamt’s, Corda Fluixa, Jessebel
Luengo, Aniol Ponce i artista
convidat. A l’escenari del Parc
de la Mare de la Font.
Diumenge 26 de juny
Festa Major de Sant Patllari
9:00 h. Caminada solidària
fins a Sant Antoni amb els bombers voluntaris de Camprodon.
Sortida de la Mare de la Font, passant per Sant Antoni i arribant al
Parc de Bombers de Camprodon,
on us esperarà un entrepà i una
beguda de la mà de Bastiments
Aventura. Inscripcions a l’Oficina
de Turisme o a la sortida a partir
de les 8:30 h. Preu: 5 € (Per a
ajudar a la població ucraïnesa).

RITUEL
MERVEILLE ARCTIQUE
c/ Berenguer
el Vell, 1, entl. 1a
Ripoll
972 71 42 42
620 84 06 39
CENTRE D’ESTÈTICA I MASSATGE
De dimarts a divendres de 9:30 a 13 h i
de 15 a 20 h. Dissabtes de 9:30 a 13 h

11:00 h. Jornada de portes
obertes al Parc de Bombers.
Podreu conèixer les instal·lacions,
els vehicles i material que utilitzen i alguna sorpresa més! Durant
la jornada de portes obertes, es
durà a terme recollida d’aliments
en benefici de Creu Roja.
De 10:00-14:00 h. Vols amb
helicòpter per la Vall de Camprodon. Reserva prèvia abans
del dia 24 de juny a l’Oficina de
Turisme. Vols de 10 minuts per
a 3 persones. Preu: 50 € per
persona. Sortida del descampat
davant del Parc de Bombers.
16:30 h. Projecció del
documentari Un viaje hacia
nosotros al Casal Camprodoní.
Reserva d’entrades a l’Oficina de
Turisme a partir de les 16:00 h al
mateix Casal a l’enllaç: www.camprodon.cat/fm2022. Gratuït.

Planoles

Ctra. de Barcelona, 40 Ripoll
Tel: 972 701 046 Fax: 972 714 481
josep@jcviatges.com · www.jcviatges.com

Dissabte 9 de juliol

Cotlliure i la Jonquera

Inclou: viatge, visita a la localitat rossellonesa
de Cotlliure, dinar al renovat Gran Bufet lliure de
la Jonquera i a la tarda a l’outlet. Preu: 59 €

Del 16 al 18 de setembre

Lourdes i Sant Sebastià

Viatge, estada hotel Peyramale 3* cèntric amb
P.C. + vi i aigua. Possibilitat d’excursió a
Donostia-Sant Sebastià. Preu: 285 €

Del 29 de setembre al 2 d’octubre

Ribera del Duero i el Ventorro

Visites: El Ventorro, canyó del riu Lobos, Santo
Domingo de Silos, Burgos, Peñarada del Duero.
Inclou: autocar, p. c. al Ventorro, dinar a Cubillo,
visites guiades + entrades, asseg. Preu: 495 €

TRAVELGUAY.COM
Travel & Cruises

Dijous 23 de juny
21.00 h. Revetlla de Sant
Joan. Foguera i nit de música
fins a les 3.00.
Dissabte 25 de juny
22.00 h. Festival Itinera.
Músiques del món: Yuca al Caliu.
A la piscina municipal.

Roba íntima home-dona,
pijames, bany i bates
c/ Macià Bonaplata, 7 · Ripoll
972 700 235
663 615 711 (WhatsApp)
marlenaripoll@hotmail.com

Seguiu-nos a Instagram:
marlenaripoll

www.espigaverda.com
espigaverda

FLORISTERIA:

Pg. de Sant Joan, 14 RIPOLL
972 71 41 21

CENTRE DE JARDINERIA:

Ctra. C-17 km. 92,8 RIPOLL
972 70 15 04 - Dl-dg matí

6. latira. Restauració i turisme

Dissabte 16 de juliol
21.30 h. Projecció del film
Alcarràs de Clara Simón, amb
Trans Humant Cinema. Entrades
anticipades a terragollut.com.
Dissabte 23 de juliol
20.00 h. 1r Cicle d’Arts
Escèniques i Musicals Planoles 2022. Actuació d’Ignasi
Terraza Trio-Unusual. Al Casino.
Entrades anticipades a l’oficina de
turisme de l’Ajuntament.
Altres activitats
Concurs fotogràfic 2022.
Presenteu les vostres fotos del
23 de juny al 3 d’agost. Per a més
informació, consulteu el web
www.planoles.cat.

Ribes de Freser
Dissabte 25 de juny
Prepara’t per a un dia de
platja: Ribes Platja. A càrrec de
Teatre d’Emergència. A la plaça
del Mercat.

Ripoll
Dijous 16 de juny
19.00 h. Presentació del
llibre Amor a l’art amb l’autora
Tània Juste. A la Lluerna.
Del 17 al 19 de juny
Esotèric Shopping Night. Al
centre de la vila.
Dissabte 18 de juny
10.30 h. Taller familiar

Recordant i aprenent cançons (0-2
anys). A càrrec de Judit Sabaté.
Reserves a espaifamiliarderipoll@gmail.com i a la biblioteca.
12.00 h. Acte de donació a
la biblioteca del fons particular
sobre el poeta físic i assagista
David Jou i Mirabent, aplegat
durant més de trenta anys pel
ripollès Florenci Crivillé. Durant
l’acte s’oferirà la lectura d’una
mostra de poemes de David Jou,
a càrrec de Ramon Alabau, Dolors
Vilaplana i el mateix autor. A la
biblioteca Lambert Mata.
20.00 h. Recital sobre el
poemari Tapís de David Jou
(suite per a piano). A la sala Abat
Senjust.
Dijous 23 de juny
19.00 h. Revetlla de Sant
Joan. Rebuda de la Flama del
Canigó.
Dimecres 29 de juny
19.00 h. Presentació del
llibre Dones al marge. Bruixes
i altres històries d’estigma i oblit
amb l’autora Eva Ivet Eroles. A
la Lluerna.
Dijous 30 de juny
19.00 h. Presentació del
llibre La infancia de una
transexual en la dictadura de
Tania Navarro Amo i inauguració
de l’exposició Alta tecnologia travesti de Rubén Antón. Confirmeu
assistència a biblioteca@ajripoll.
cat o al 972 700 711. A la biblioteca Lambert Mata.

EASY RIDER

Bar - Restaurant de tapes
Menjar per a emportar

c/ Berenguer el Vell, 3 - Ripoll
692 815 371
easy_rider_ruta_66

Dissabte 2 de juliol
22.30 h. Concert de Joan
Dausà. A la devesa del Pla.
Venda d’entrades en línia a
www.ripoll.cat/cultura i una hora
abans de l’espectacle a taquilla.
Divendres 8 de juliol
10.30 h. Taller familiar Espai
d’experimentació 0-6 i cloenda
de curs. A càrrec de Judit Sabaté.
Reserves a espaifamiliarderipoll@gmail.com i a la biblioteca
Lambert Mata.
Dijous 14 de juliol
10.00-13.00 i 17.00-20.00 h.
Lectura i escriptura poètica:
introducció. Durada: 3 h. Impartit
per Montse Maestre, escriptora i
membre de Revers. Preu: 45 €
(15 €/hora). A la Lluerna.
19.00 h. Parlem de cinema
amb Ramon Musach. A la biblioteca Lambert Mata.
Divendres 15 de juliol
19.00 h. Inauguració de
l’exposició Acrílics de l’artista
Manel Grau. Es podrà visitar fins
al 31 d’agost en horari de biblioteca. A la biblioteca Lambert Mata.
19.00 h. Presentació del
llibre Uns déus ferotges
editat per Males Herbes amb la
presència de l’autor, Daniel Genís,
i l’escriptor, Sergi G. Oset.
Del 16 al 24 de juliol
33è curs d’interpretació
musical. Matrícula 270 €. Més
informació: www.tuit.cat/qci6B.

Pirineu
B A R

·

C A F E T E R I A

Plaça de lʼAjuntament, 6 · Ripoll
pirineuripoll

Dijous 16 de juliol
10.00-20.30 h. Donació de
sang. A la sala Eudald Graells.
17.30 h. Ballada d’inici de
l’aplec amb la Cobla Principal del
Llobregat. Plaça de la Llibertat.

Organització de casaments,
festes privades i sopars d'empresa.

Informa't sense compromís:
Mbl. 662 129 489
hola@eventsbylau.com
@eventsbylau | @partiesbylau
www.eventsbylau.com

Diumenge 17 de juliol
10.30-20.00 h. 69è Aplec de
la Sardana. Cobles Jovenívola de
Sabadell, Bellpuig Cobla i Ciutat
de Girona. Al passeig de Ragull.
Dijous 21 i 28 de juliol
19.00-20.30 h. Escriptura
creativa. 3 h (90 min/sessió). Per
Oriol Molas, escriptor i editor.
45 € (15 €/hora). A la Lluerna.
Dissabte 23 de juliol
20.00 h. Orquestra de
Cambra de l’Illa de Menorca.
Entrades a www.femap.cat.
A l’Església de Sant Pere.
Exposicions
Acrílics de l’artista Manel
Grau. Fins al 31 d’agost en horari
de biblioteca. A la biblioteca.
Exposició Alta tecnología
travestí: ¡Que lo trans sea
ley! de Rubén Antón. Fins al 31
d’agost en horari de biblioteca.
A la biblioteca Lambert Mata.
Visites guiades
Visita guiada al conjunt
monàstic. Dies 18, 24, 25 i 26 de
juny a les 12.00 h. Reserves al 972
702 351 i al 972 704 203.
Visita guiada a l’Scriptorium. Dissabtes 25 de juny a les
16.30 h i 16 de juliol a les 18.30 h.
Entrades a www.entrapolis.com.

Ctra. de Gombrèn km. 4,5 - Campdevànol
tel. 972 73 09 27 - info@campingmoliserradell.com

TROT DE CAVALL
RESTAUR ANT DE TAPES
c/ de Sant Pere, 15 - Ripoll - 972 703 380
Segueix-nos a eltrotdecavall
Mas la Coma
Ctra. Campdevànol
17531 Gombrèn
972 73 06 10
Dimecres tancat,
excepte festius
i vigílies

Pl. de Sant Eudald, 4 · Ripoll · 972 70 32 80

Restaurant - Allotjament - Esdeveniments
Plaça del Roser, 1 (Gombrèn) - 972 730 404
info@fondaxesc.com - www.fondaxesc.com

8. latira. Restauració i turisme

Sant Joan
de les Abadesses
Dijous 23 de juny
Revetlla de Sant Joan
18.00 h. Rebuda de la Flama del Canigó. Al claustre del
Monestir.
21.00 h. Sopar de pícnic. A
la plaça Major.
22.30 h. Correfoc a càrrec de
les Diabladesses de Sant Joan.
Tot seguit. Ball amb Blue
Moon Duet.
Diumenge 26 de juny
Tot el dia. Mercat del trasto.
A la Coromina del Bac. Per a
més informació truqueu al 679
748 635.
18.00 h. Sardanes amb la cobla
Foment del Montgrí. Al passeig
del Comte Guifré.
Diumenge 3 de juliol
18.00 h. Sardanes amb la
cobla Berga Jove. Al passeig del
Comte Guifré.
Dijous 9 de juliol
10.00 h. Cursa d’obstacles.
Recollida de dorsals a les 8.00 i
sortida a les 10.00 h. A la plaça
Major.

Dissabte 16 de juliol
65a missa al cim del Taga.
Dissabte 23 de juliol
19.00 h. Concert de fi de
curs dels cantaires del Casal
dirigits per la professora Gemma
Solà, acompanyats al piano i a
l’acordió per Jordi Ballesteros i la
participació del grup les Veus del
Ter. Als jardins del Casal Jaume
Nunó.
Diumenge 24 de juliol
18.00 h. Sardanes amb la
cobla Vila d’Olesa. Al passeig del
Comte Guifré.
Exposicions
Exposició Paisatge-obra sobre paper d’Hernández Pijuan.
Al Palau de l’Abadia. Del 18 de
juny al 25 de setembre. De dilluns
a dissabte de 10.00 a 14.00 h i
de 16.00 a 19.00 h. Diumenge de
10.00 a 14.00 h.
Visites guiades
11.30 h. Visita guiada Sant
Joan de les Abadesses, la joia
del romànic. Cada dissabte de
juny i juliol. Sortida de l’oficina
de turisme-Palau de l’Abadia.

Setcases
Dissabte 18 de juny
Tot el dia. Fira de les Herbes de Setcases.
Dijous 23 de juny
19 h. Revetlla de Sant Joan.
Del 4 al 8 de juliol
Tot el dia. 5è Curs de Flora
Alpina.
Dissabte 23 de juliol
Cinema a la fresca amb
valors.

Toses
Dissabte 16 de juliol
12.00 h. Xerrada El ferrocarril
transpirinenc, el pas per la collada
de Toses. A càrrec de Lluís Garcia
Rifà. A la sala d’actes de l’Ajuntament de Toses.
17.00 h. Ripollès 5 Sentits.
Visita guiada i concert a les 18.30
a l’Església de Sant Cristòfol de
Toses.
Del 22 al 24 de juliol
Festa Major de Sant Cristòfol i Santa Magdalena.
Formatges, flams, iogurts,
crema catalana, mató…
Vedella, porc i cabrit criats a casa

Segueix-nos:

MAS EL LLADRÉ
L E S

L L O S S E S

Un entorn únic per a desconnectar, respirar i gaudir en plena natura
Gastronomia de brasa, proximitat i ecològica
Ctra. N-260, km 128 · Ribes de Freser · 972 783 515
www.angelats.es · reservas@angelats.es
@angelatshotel @lasanta.restaurant

650 960 865
Fes les teves comandes
a www.masellladre.cat

Vilallonga de Ter
Dijous 23 de juny
22.00 h. Revetlla de Sant
Joan. Fou-fou, focs artificials,
coca i vi dolç. A l’aparcament
públic del carrer Sant Domingo.
Diumenge 17 de juliol
XX Firallonga-Viure a pagès
Concurs d’agilitat canina, demostració de batre amb màquina
i batolles, mercat artesanal, tallers
infantils, demostració d’oficis
artesans… Durant tot el dia al c.
de la Piscina i a la zona esportiva.
Activitats per a joves
11.00-13.00 h. Activitats
d’estiu per a joves: Smoothies i
batuts (30 de juny), Taller de circ
(7 de juliol) i Tye-dye (14 de juliol).
Inscripcions al 634 764 448 o a
l’Instagram @joventutripolles.
A la piscina coberta.

Activitats comunes
Dimecres 29 de juny
11.30 h. 4a Trobada de Gent
Gran del Ripollès. Visita al Museu del Ciment i Jardins Artigues.
Dinar a Campdevànol i visita al
Molí Gros. 39€. Inscripcions als
ajuntaments i casals de gent gran.

PESCA
SALADA
Menjar casolà
per a endur-se’n

Mercat Cobert de Ripoll
651 70 53 58

Ventolà
(Ribes de Freser)
972 72 72 60

Especialitat en arròs,
bacallà i carns a la brasa
Menú diari
Cuina tradicional familiar

Pl. Sant Eudald, 4B
Ripoll
972 70 32 06
braseriagrillelmoli

Ctra. de Pardines, 5
Ribes de Freser
Càmping Vall de Ribes
Reserves:
697 296 125 - 673 362 653
Càmping:
972 728 820 - 620 783 920

Carnisseria i xarcuteria

Pl. de la Generalitat, 5 - Sant Pau de Segúries
972 747 339 - carnsiqueviures@casabatlle.cat
www.casabatlle.cat
Veniu a tastar els nostres productes:
hamburgueses, patates farcides,
llibrets, broquetes, cuixes de pollastre
farcides i embotits del país
Carn del Ripollès - matança pròpia
Venda de productes de la comarca

HOSTAL
CAN SERRA
Des de 1942
Cuina tradicional familiar

Pl. del Pedró, 11 - Pardines
972 965 044
hostalcanserra.guiacat.cat

des de 1870

CARNISSERIA
XARCUTERIA
Tota mena d’hamburgueses
Carn del país km. 0
Embotits artesanals
Croquetes, canelons…

c/ Sant Pere, 7 RIPOLL
972 70 04 90
Obert també diumenges matí

10. latira. Restauració i turisme

«Ets molt jove
per estar tan trist».

les seves condicions laborals,
sobretot en l’àmbit d’increment
de personal i demanant més
estabilitat als contractes, sovint
precaris, i amb raó. I és que no

Els docents cada
vegada som menys
docents de la
nostra assignatura
i exercim alhora
d’administratius,
psicòlegs i
treballadors socials

ANDREA FLORIT
Arqueocuriosa

Els nostres
nens i
adolescents
estan tristos
i nosaltres no
sabem com
ajudar-los

Arriba l’estiu i acaba, per a
l’alegria de professors i alumnes,
un any acadèmic especialment
feixuc. No voldria donar a
entendre que em queixo de la
meva feina, la qual adoro, perquè, com sempre, sortirà el típic
entès de bar a queixar-se que els
funcionaris no fem res i que els
professors vivim molt bé. Convido molt amablement aquells
que critiquen la professió sense
haver passat un sol dia amb els
docents al centre. Si acabeu una
sola jornada sense ganes de fer
una migdiada històrica o matar
algú, tindreu el meu respecte.
No he vingut a desromantitzar la
professió, ni de bon tros. De fet,

és una professió agraïda i té les
seves coses, com totes.
Malauradament, hi ha una
qüestió que el darrer any m’ha
preocupat especialment: l’increment perceptible i preocupant
dels problemes de salut mental
i emocional entre els alumnes i,
en conseqüència, dels professors. Parlem de salut mental a
les aules.
Durant la pandèmia s’ha fet
evident, a la premsa i a peu de
carrer, la necessitat de reforçar
un sistema sanitari que no té
especialment cura dels seus
treballadors. Els treballadors de
la salut han sortit a reivindicar la
necessitat de reforçar i millorar

Mé s de
25 any s
a Ripoll

c/ de Concepció Ducloux, 3
Ripoll - 972 714 086

som conscients de la sort que
tenim de posseir una seguretat
social com la nostra —s’hagi precaritzat o no— i cal defensar-la,
passi el que passi.
Lligat al tema de la salut hi ha,
però, una gran oblidada als nostres hospitals, centres de majors,
escoltes i instituts: la salut mental. Qui se n’ha de fer càrrec? És
una qüestió només de la xarxa
sanitària? Calen més professionals als centres? Fins a quin punt
poden persones no professionals
exercir d’especialistes en aquest
àmbit tan fonamental?
El primer dia que vaig arribar al
centre on treballo, abans d’entrar
a l’aula i presentar-me als nens
com la seva nova professora
de català i literatura universal,
vaig atendre un atac d’ansietat.
Comencem bé, vaig pensar. Des
de llavors, no hi ha hagut un sol
dia —i no exagero—, ni una sola
jornada laboral en tot el curs en

què l’ansietat no hi hagi estat
present d’una manera o una
altra. No ho havia vist mai, ni en
la meva curta experiència com a
docent ni quan jo era estudiant.
Existeix, com és lògic, un procediment acordat davant d’aquest
tipus de situacions; cada centre
n’està al cas i aplica, tant bé com
pot i com els recursos li permeten, els protocols pertinents i la
informació que té a l’abast per a
actuar-hi. Però hi ha hagut dies
en què m’he demanat: jo soc
mestra de tal assignatura: tinc les
eines per a afrontar l’assistència
psicològica no només entre els
alumnes, sinó entre els mateixos
companys?
Els docents tenim una formació molt bàsica, basiquíssima, en
psicologia. Després ja hi entren
les habilitats interpersonals de
cadascun o el seu interès en la
qüestió, però no és suficient. Els
professors no poden afrontar

EMBOTITS
FLORENCI
FONT I CANAL
Especialitat en llonganisses,
fuets, ventresques...

Flequers des de 1918

c/ Progrés, 59 Ripoll
972 70 01 84

Plaça de la Mainada,1
Campdevànol
972 730 628
Dilluns a divendres de 5 a 14:30 i
de 16 a 20 h. Dissabtes de 5 a 14 h
Diumenges de 7 a 13:30 h

Ctra. N-260 km. 118 - Campelles - Tel: 972 193 765

12. latira. Salut

l’increment de situacions tan
serioses com el risc autolític sense comptar, ell mateix, amb un
suport professional i psicològic,
tant dins com fora de l’aula, que
garanteixi la salut mental d’un
mateix.
La realitat dels centres és que
els departaments d’orientació
estan desbordats. Afegit a les
tasques tradicionals d’aquests —
adaptacions curriculars, atenció a
famílies i alumnes en risc, tallers,
formacions, reunions, gestió
de conflictes, etc.— s’hi afegeix
l’atenció psicològica personalitzada a tots aquells alumnes del
centre que ho necessiten, una
tasca que, generalment, duen a
terme juntament amb els tutors
i la resta de l’equip docent implicat. El problema és que, davant
l’increment de casos d’ansietat,
depressió i tots els fenòmens
que se’n deriven, no surten els
números. La situació és frustrant
i la sensació de no poder atendre
com cal acaba repercutint negativament en la salut dels professionals de l’educació.
Ha estat la pandèmia? Té a
veure amb les pantalles? Saben
relacionar-se els nostres joves?
És que ara s’ha normalitzat tenir
ansietat? Està molt bé intentar
trobar la causa, però mentrestant
els nostres centres educatius
demanen ajuda. Els docents cada
vegada som menys docents de
la nostra assignatura i exercim
alhora d’administratius, psicòlegs
i treballadors socials, especial-

ment aquells que són tutors o
membres de l’equip directiu.
Els nostres nens i adolescents
estan tristos i nosaltres no sabem
com ajudar-los. No hi ha sensació
més terrible per a un professor
que sentir que no pot ajudar els
seus alumnes. Perquè resulta
que part de la tasca docent recau
en això, en atendre les necessitats d’aprenentatge (de qualsevol
tipus) i ajudar a créixer. Ningú
aprèn com cal si porta l’ombra
de la depressió i l’ansietat sobre
les espatlles. Com volem que

un jove es preocupi per l’accent
diacrític si ni tan sols té il·lusió
per aixecar-se del llit cada matí?
Com es pot motivar un alumne amb el qual no ens podem
comunicar de manera empàtica
i, com afrontem, a sobre, l’atenció
múltiple mentre intentem fer
malabars per a avançar amb el
temari?
Ja em perdonareu, però no em
veig en cor d’explicar La Plaça
del Diamant si un dels meus
nens és al lavabo plorant. No
és una qüestió que ara tenen la

Estudi i Teràpia en Cirurgia
Ortopèdica i Traumatologia

pell massa fina, definitivament
és una conseqüència de la falta
d’educació i gestió emocional
que pateix la nostra societat.
Com anem d’emocions els
adults? No pagaria la pena partir
de la base d’uns professors emocionalment sans i cuidats? No
som nosaltres, també, una part
important de l’educació dels vostres fills? On són els treballadors
de la salut als nostres centres? El
reforç de l’educació emocional
des de ben petits, els tallers i les
activitats que fomentin, primer
de tot, el creixement personal?
Sovint discutim com d’important és trobar un equilibri entre
els números i les lletres, entre les
lletres, els números i l’art, però
oblidem també que res d’això no
funciona sense uns alumnes i
uns professors descansats i mentalment sans. Si els docents vivim
bé és perquè ens fan falta aquests
períodes de descans per a poder
desenvolupar la nostra tasca
amb la major qualitat possible,
amb claredat mental s’ensenya i
s’aprèn molt millor. I no ho dic jo,
ho diuen els experts.
Cal que ens parem a reflexionar
quines són les necessitats reals
als nostres centres educatius.
Una inversió en noves tecnologies i les tècniques educatives
més modernes no pot funcionar
sense una atenció psicològica de
qualitat. No podem exigir adults
mentalment sans si no se’ls ha
ensenyat de joves com afrontar
les situacions d’estrès emocional

Dr. Benjamí
Pallarès
Metge traumatòleg

c/ Canonge Dorca, 29 - Girona - 872 080 178 - Hores convingudes

ni se’ls ha donat eines per a la
gestió de sentiments com la
frustració, la por o la ràbia. Els
joves estan estressats perquè
no entenen res. Perquè volem
donar-los lliçons de vida, però
hem desatès les necessitats de
contacte, socialització i atenció
genuïna que ells tant necessiten
per al correcte desenvolupament
de les habilitats socials i lingüístiques. Ningú pot donar lliçons
si no és un exemple. És el nostre
model educatiu un exemple?
Ha arribat el moment de plantejar-nos molt seriosament que
volem per al futur dels que ara
pugen. Perquè fem gala d’haver
descobert la importància de
l’emoció i ara no sabem què fer
amb ella ni com tenir cura del
món emocional. No és culpa nostra, ningú ens ho ha ensenyat.
Correrem el risc de no explorar
aquesta mina amb els nostres
nens?

Seguiu-nos!

Raül Verdaguer Salvans
Acupuntura i txikung
Medicina Tradicional Xinesa: una tècnica mil·lenària
per a conservar i millorar la teva salut física i emocional
Obrim grups al matí de txikung a Ripoll,
a Sant Joan de les Abadesses i a Camprodon
Informeu-vos o demaneu hora al 660 989 366

Psicologia

Psicologia
infantil

Fisioteràpia
i osteopatia

Podologia

Nutrició

Logopèdia

Coaching

Medicina
general

IUA ESPIGULÉ GELIS
P S I CÒ LO GA C L Í N I C A
Col. núm. 13601

659 485 049 Hores concertades

Carretera de Barcelona, 18 Ripoll
Tel: 676 339 694

ESPECIALISTA
EN LESIONS DEL
TEIXIT TOU

Ctra. de Ribes, 65 1r-4a
Ripoll (Girona)
972 703 789 - 667 237 542
Hores concertades

ET CABREGES, T’ENFADES I ENTRES EN UN BUCLE DE
CULPA I RÀBIA, LLAVORS TOT ET SURT MALAMENT.
POTS TRIAR CONTINUAR AIXÍ O APLICAR ELS SECRETS
PER A DOMINAR ELS PENSAMENTS I LES EMOCIONS
SANT JOAN DE LES ABADESSES 608 440 004

14. latira. Salut

Dissociació.
CARME JIMÉNEZ
Associació Reach

Accediu al
projecte

En aquesta ocasió m’agradaria
explicar-vos el significat d’aquesta paraula. No us parlaré pas de
tecnicismes, sinó que el meu
objectiu és que pugueu entendre
de què es tracta.
La dissociació es defineix com
la desconnexió entre elements
que habitualment es troben
vinculats o associats entre si.
Aquesta es dona per una falta de
connexió entre els pensaments,
la memòria i el sentit d’identitat
de la persona.
Segons el Gabinet Psicològic

Mataró, els trastorns dissociatius
representen un grup de psicopatologies caracteritzades per alteracions o fallades en la memòria,
la identitat, la consciència i/o la
percepció. Així, comporten una
desconnexió entre pensaments,
records i accions que poden
provocar que la persona surti de
la realitat de forma involuntària,
causant problemes greus en el
seu funcionament diari, i podent
tenir una durada de minuts a
anys. A més, encara que la seva
prevalença en la població gene-

COL. 4123 Dra. Rosa Muela
Cirurgia, implantologia, pròtesis,
rehabilitació oral i estètica

CENTRE DENTAL
I D’ORTODÒNCIA
Pl. Gonçal Cutrina, 2, 1r-1a
RIPOLL - 972 71 44 40
Seguiu-nos a Instagram:
c_dental_i_dortodoncia_ripoll

COL. 6210 Dra. Georgina Muela
Ortodòncia invisible, fixa i removible
COL. 8422 Dra. Aina Farré
Odontopediatria

Dr. Jordi Capdevila
Odontologia conservadora i endodòncia
COL. 4456

Descobriu els
nous alineadors
SureSmile®

ral és relativament baixa (2-3%),
freqüentment apareixen davant
successos potencialment estressants, i especialment davant els
traumàtics. Per a comprendre
això últim s’ha proposat la idea
que, quan patim o som davant
d’un esdeveniment greu o
extrem, la nostra ment necessita
escapar-se o evadir-se de tot això
pel seu potent impacte emocional. La dissociació actuaria,
per tant, com un mecanisme de
defensa.
Per tal de sobreviure a un fet
traumàtic, l’ésser humà necessita
aquesta tècnica: cos i ment desconnecten entre si. Situacions
com viure una guerra, la pèrdua
d’un ésser estimat, l’abús físic o
l’abús sexual infantil, entre d’altres, són situacions d’alt nivell
d’estrès que poden ser factors de
dissociació.
Davant d’un trauma, la
persona s’ha de reconstruir a si
mateixa per a poder fer front a
qualsevol situació quotidiana
(festes familiars, trobades amb
amics, activitats de lleure…) i ha
d’aprendre a relacionar-se en els
grups de convivència, en l’entorn
familiar i laboral… cada grup del

Judith Plana
Prol. de la Gala, 20 bxs
Campdevànol
685 95 99 63
Simptomatologia
relacionada amb
la intolerància
alimentària
Tractaments i
dietes per a
tot tipus de
patologies

seu context, per a continuar fent
caminet.
I si parlem de fer caminet, és
hora de recordar-vos que formo
part de l’Associació Reach, on
treballem per la prevenció i la
sensibilització de l’abús sexual
infantil, i que hem iniciat fa poc
una campanya a la plataforma
Verkami. És un projecte educatiu
que consta de dos minirelats:
L’Anna i la bombolla protectora
i Biel i la seva cuirassa, il·lustrats
per Emma Morales, i un quadern
d’exercicis per a la protecció i
l’empoderament de la infància,
El Planetari de les Emocions.
Ens cal aconseguir l’objectiu de
4800 € en un termini de 40 dies.
Ara per ara ja hem passat l’equador, però encara ens manca el
35 % del finançament. Volem
agrair-vos, per tant, cada una de
les vostres col·laboracions per
creure en el nostre projecte i ferne difusió.
Ens trobareu en aquest enllaç:
https://vkm.is/associacioreach
Gràcies per ajudar-nos i creure
en el nostre petit gran projecte.
Esperem poder arribar a centres
educatius, biblioteques, famílies,
etc., les millors eines d’acompanyament en les diferents etapes
evolutives dels infants.

Deniz
Çelik

CREIXEMENT PERSONAL
I PROFESSIONAL A L’AIRE LLIURE
Vols deixar enrere algun dol per a tornar a viure en plenitud?
Vols reorientar la teva vida personal o professional?
Vols emprendre un projecte i et costa posar-t’hi?

Demana el teu procés d’acompanyament
personalitzat. Junts serà més fàcil!
676 158 380 - www.coachingparavalientes.com

Dr.

JOAN
TELL
Oftalmòleg
RIPOLL
Carrer del Prat, 2
667 665 800
Visites: dimarts i
dissabte a les 10.15
VIC
972 440 450

Dr. Xavier Linares
(COEC 3063)

Dra. Eulàlia Sánchez
(COEC 6911)

Dra. Lea Modena
(COEC 6982)

Ortodòncia i cirurgia
Implantologia
Pròtesis dentals
Odontologia general
Odontopediatria
Estètica dental
Ctra. Barcelona, 27 RIPOLL
972 700 016

Meditació guiada en línia
Entrenament personal
en meditació guiada i Powerdance
Sessions Teràpia Energètica
Contacta’m: 650 329 688 (Patricia) - Campdevànol
thesoulofomega@gmail.com - www.thesoulofomega.com

Núria Companyó

Osteòpata i quiromassatgista
Consultes concertades:
dimarts, divendres i dissabtes al matí

Maria Rosa March

Sanadora terapeuta de BISE*

*Base Integradora Sanació Energètica

c/ d’en Dama, 8 1r-1a - Ripoll
Informació i reserves al 692 852 385 i al 690 122 330

16. latira. Animals

El transsiberià:
seguint les passes
del correu del tsar.
MARC ARIMANY
Biòleg lletraferit

El transsiberià no és un tren, és la línia
ferroviària més llarga del planeta. La ruta original,
completada el 1904, recorre els 9288 km que
separen les ciutats de Moscou i Vladivostok. A la
imatge, trens aturats a la línia del transsiberià

Un estiu de fa ja uns anys el
meu avi em va deixar Miquel
Strogoff, coneguda novel·la
publicada per Jules Verne el
1876. La història d’aquell jove rus
que travessa tota la immensitat
de la Sibèria per fer arribar un
missatge d’urgència al germà del
tsar em va fascinar. De Moscou
a Irkutsk, a la riba del Baikal.
Més de cinc mil quilòmetres de

recorregut. Vaig decidir que un
dia ho faria.
I així és com vaig acabar tot sol
aterrant un mitjan setembre vora
el riu Neva, a Sant Petersburg.
Antiga capital de l’Imperi Rus, la
ciutat em donava la benvinguda
entre històries de tsars, esglésies
ortodoxes, cartells en alfabet
ciríl·lic i un gran Palau d’Hivern,
antiga residència oficial dels em-

peradors russos i seu de l’actual
Museu de l’Hermitage.
A l’estació de tren, un gran
mural amb totes les línies
ferroviàries em va servir per anar
entrenant la lectura en ciríl·lic.
Escrits hi figuraven els noms de
les principals ciutats que el tren
aniria trobant les dues properes setmanes: Moscou, Nijni
Nóvgorod, Perm, Ekaterinburg,
Tiumén, Omsk, Novossibirsk...
Els cartells digitals de l’estació
mostraven sortides amb destinació Pequín, fet que estant encara
vora Finlàndia em va impactar
bastant.
Va ser en aquella estació on va
començar la meva experiència
amb els trens russos, les encarregades dels vagons —les provodnitsa—, les entrades i sortides de
gent nova, els compartiments
de segona classe i el vagó ple de
lliteres sense compartiments de
tercera.
Parlo en plural perquè el
transsiberià no és un tren. És la
línia ferroviària més llarga del
planeta. Són molts trens els que
hi circulen direcció est o oest.
També amb les seves variants:
el transmongolià i el transman-

Dr. FRANCESC LLAGOSTERA
Clínica dental
Implants · Estètica
Ortodòncia · Pròtesis
c/ Progrés, 41 RIPOLL - 972 70 33 91

Centre
Logopèdia, psicologia i reforç escolar

www.centreapren.com

Av. de l’Estació, 20
Campdevànol
686 599 398
Vila Icària, despatx 6
Sant Joan de les Abadesses
617 118 387
De dilluns a divendres
Hores convingudes

MÒNICA PANICOT

Dietista i nutricionista
Psiconeuroimmunòloga (PNI)
Especialitzada en
alimentació natural

c/ del Pare Colí, 6 RIPOLL
972 703 661

xurià. Un viatger pot prendre un
tren a Moscou i fer tot el viatge
fins a l’altra punta del món amb
el mateix tren, o bé fer aturades
més llargues i, per tant, completar el trajecte en combois
diferents, com va ser el meu cas.
I va ser d’aquesta manera com
vaig recórrer l’estat més gran
del món: entre una barreja de
krèmlins perduts a la Sibèria,
plats de pelmeni calents per
passar el fred, ciutats grises de
l’època soviètica on poca cosa hi
havia per visitar, la meva primera
missa ortodoxa i uns quants
gots de vodka que em van oferir
d’amagat al tren entre brindis —
Vashe zdorovie!—.
I el millor de tot: la calma del
trajecte. Els trens del transsiberià
no tenen pressa. Adés s’aturen,
adés viatgen gairebé aturats. El
llarg trajecte entre ciutats va fent
enfosquir un paisatge d’omnipresents coníferes a l’altra banda de
la finestra, i aquesta monotonia
de la taigà arriba un moment en
què et fa endormiscar. A mesura
que transcorren les hores i travesses uns quants fusos horaris
et sents totalment perdut en el
temps. I és en aquest punt, quan
duus més de dos dies seguits al
tren, desorientat i un poc cansat,
quan comprens que el sentit de
la vida és en la vida mateixa i no
en el seu destí.
Et trobes a tu mateix, mires cap
endins i no cap enfora, i vius el
moment present com si s’hagués
aturat el temps. El transsiberià,
avançant a ritme lent, ens dona
una lliçó de vida. До свидания!

CLÍNICAVETERINÀRIAPIRINEU

GIRBET

Urgències 24 h
Servei a domicili

Serveis Tècnics Veterinaris
BONA FESTA
MAJOR! Especialistes en petits animals i cavalls
Passeig de la Muralla, 8 - Camprodon
681 062 533 - 972 130 275 - stv.girbet@gmail.com

Campdevet

Centre Veterinari Campdevànol
ÀFRICA MUNTANÉ - COL. NÚM. 657 GIRONA

Complements per a animals de companyia · Acupuntura
Perruqueria canina, felina i rosegadors · Consulta veterinària
Homotoxicologia · Cirurgia · Teràpies naturals · Alimentació

Prol. de la Gala 22 bis Campdevànol
Per a consulta i perruqueria,
hores concertades
Atenció al públic de dilluns a
dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Tancat dijous al matí i dissabte a la tarda

campdevet
campdevet.blogspot.com

Consultes: 972 730 549. Urgències: 608 261 811

Antoni Triola

Centre
Veterinari

Tel: 972 72 11 11
Urgències: 620 08 18 09
Ctra. de Camprodon 49
Sant Joan de les Abadesses

Seguiu-nos a les
xarxes socials!

cvtriola@telefonica.net
c/ Margarida Diligeon, 4 RIPOLL 972 70 30 43
Ctra. de Berga, 9 ST. QUIRZE DE BESORA 93 855 13 55

Per a consultes, demaneu hora

18. latira. Serveis

25 qüestions a...
Anna Bach, Noemí
Solanellas i Susi Boix,
de Les Veterinàries.
Fa uns anys la Noemí i l’Anna van treure el gat del sac i
van obrir una clínica veterinària a Ripoll. A l’equip s’hi ha
incorporat fa poc la Susi. I sembla que no els va malament:
se les veu més contentes que un gos amb un os.
Va, deixem de fer l’animal: que comencin les 25 qüestions!

Com us dieu?
Anna Bach i Miguélez, Susi Boix
i Noemí Solanellas.
A què us dediqueu?
Anna i Noemí: Som
veterinàries i propietàries de la
clínica Les Veterinàries de Ripoll.
Susi: Soc ATV, Auxiliar Tècnica
Veterinària.

Com és el vostre negoci?
És una clínica veterinària
especialitzada en medicina de
gossos i gats, de primera opinió
quan un animal de companyia
es posa malalt o per a la seva
medicina preventiva. El nostre
tracte sempre és pròxim i
pensant en el benestar del
nostre pacient, actualitzant-nos

Anna Bach i Miguélez (Col. Gi 984)
Noemí Solanellas i Estrela (Col. 1183)
c/ Lleida, 4 Ripoll - 972 700 089
682 334 716 - info@lesveterinariesripoll.cat

www.lesveterinariesripoll.cat
lesveterinaries

Quina fou la vostra
motivació per a emprendre?
Anna: La necessitat de tenir
el meu propi projecte amb la
llibertat de decidir i triar la forma
de treballar que considero més
adient. També el repte constant
que suposa ser emprenedora,
jove i dona en el món actual.
Noemí: Res en concret, va ser
fruit del moment personal en
el qual em trobava en aquell
moment.
Què és el que us agrada
més del vostre negoci?
Anna: El tracte diari amb els
pacients, el fet de poder-los
ajudar, la felicitat i la satisfacció
de la feina ben feta i la sensació
d’aprendre cada dia.
Noemí: La proximitat amb el
client.
Susi: Estar en contacte diari
amb gossos i gats.

L’Anna Bach (esquerra) i
la Noemí (dreta), amb dos
animals de companyia

LES VETERINÀRIES

de forma constant per a oferir
els diagnòstics i tractaments
més adequats en cada moment.

De dilluns a divendres de 9 a 13 i
de 16 a 20 h. Dissabtes de 9 a 13 h.
Hores convingudes: demaneu hora!

Quina és la vostra
especialitat?
Anna: A mi m’interessen
molt la medicina felina, la
dermatologia i les zoonosis, que
són les malalties que compartim
animals i humans.
Noemí: La medicina felina i
l’endocrinologia.
Susi: A mi, l’atenció al client, les
proves de laboratori i l’etologia.
En tres adjectius, com
us descriviu com a
professionals?
Anna: Tenaç, amb molta
memòria i amable.
Noemí: Pròxima, atenta i
ordenada.
Susi: Simpàtica, molt
treballadora i ràpida.

Noemí: Fer la volta al món, amb
parada obligatòria a Islàndia.
Susi: Viatjar molt i provar tots
els restaurants que pugui.
Un desig que hàgiu
complert?
Anna i Noemí: Ser veterinàries.
Noemí: Ser ATV.
La clínica se situa al
número 4 del carrer de
Lleida de Ripoll

Com és el vostre client
ideal?
És el que comprèn que la
medicina veterinària és una
disciplina complexa en la qual
cal un ordre a seguir per tal
d’establir diagnòstics i que
l’equip o tàndem que formem
amb el tutor de l’animal és
imprescindible. En general és
el que ens fa les coses senzilles
i és receptiu a les nostres
recomanacions.
Quina música acompanya
el vostre negoci?
El silenci. Volem un ambient
tranquil perquè ni gossos ni gats
s’atabalin.
Una anècdota del vostre
negoci?
Passa sovint que algun tutor
de gatet cadell confon el sexe
del seu animal i llavors quan
el visitem per primera vegada
s’emporta una bona sorpresa!
Fins i tot ha comportat algun
canvi de nom, això! He, he!
Un secret del negoci que es
pugui explicar?
Celebrem els nostres aniversaris
amb un bon esmorzar!
Què és el que més us
agrada del vostre poble?
Anna: Estar entre muntanyes.
Noemí: L’entorn.

Susi: La tranquil·litat i el bon
rotllo.
Què volíeu ser de grans
quan éreu petites?
Anna i Susi: Veterinària!
Noemí: Jo primer volia ser
cuinera, després veterinària.
Un film o una sèrie que us
hagi impactats?
Anna: The Handmaid’s Tale.
Noemí: Dancer in the Dark.
Susi: The Impossible.
Un personatge de ficció
amb qui aniríeu a prendre
una copa?
Anna: Hermione Granger o Jo
March.
Noemí: Barney Stinson.
Susi: Jack Sparrow.

Una paraula que no pugueu
evitar de dir?
Anna: Fa fred.
Noemí: Exacte.
Susi: Monada.
Quin color us representa?
Anna: El rosa.
Noemí i Susi: El blau.
I un animal?
Anna: El gat.
Noemí: Qualsevol felí.
Susi: El gos.
Un superpoder?
Anna i Susi: Teletransportació.
Noemí: Telepatia.
Quan feu els anys?
Anna: El 29 d’abril.
Noemí: El 20
d’abril.
Susi: El 23
de juliol.

Si haguéssiu de triar un
personatge històric, quin
seríeu?
Anna: Cleòpatra.
Noemí: Rosa Parks.
Susi: Frida Kahlo.
Amb qui us agradaria sopar
aquesta nit?
Anna: Amb la meva parella.
Noemí: Amb amics que fa
temps que no veig.
Susi: Amb Chris Hemsworth.
Un somni per a complir?
Anna: Tocar el piano.

La Susi és l’Auxiliar
Tècnica Veterinària de
la clínica
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Anuncis classificats.
Publiqueu de franc el vostre anunci enviant-nos un missatge al 665 761 799, escrivint-nos
a classificats@latira.cat o mencionant @revistalatira en un tweet. Màxim 40 paraules.
Els anuncis immobiliaris i de motor són de pagament.

Articles
Venc alforges Massi impermeables de 20 i 50 litres amb
ancoratges i suport. Marques
d’ús, en bon estat estructural.
Regalo bossa de manillar amb
ancoratge i funda impermeable.
Es pot veure a Valldoreix. Preu:
109 €. 610 871 196.
Venda de taules de diferents
mides: 240 × 85 cm = 1.880 €
200 × 85 cm= 1.566 € 180 ×
85 cm = 1.410 € 190 × 85 cm =
1.488 € 85 × 85 cm = 665 € (rodona) 618 000 679
Tenim tres cadells mascles
de gos de muntanya dels
Pirineus (Great Pyrenees) que
cerquen una família que els cuidi
i els estimi tant com nosaltres als
seus pares. Són gossos de molt
bon caràcter, per a estar amb
família amb nens. Desparasitats
i vaccinats. Interessats truqueu
al telèfon 696 056 404 (Xevi).

Feina
Cerquem personal per a treballar durant els mesos d’estiu.
Preferència amb experiència
prèvia i transport propi. 972
721 206 i info@lesplanesdelgrau.com.
Cerquem jardiner per a tenir
cura de zona de jardí i hivernacle
a Ribes de Freser. Envieu un
WhatsApp amb referències al
669 929 800.

Atenció domiciliària. S’ofereix
noia per a tenir cura de gent gran
i per a fer tasques de neteja.
602 872 124.
Aparadorisme i Home
Staging. Ofereixo serveis de
disseny i muntatge d’aparadors.
I si us costa de vendre un habitatge, potser us fa falta aplicar les
tècniques del Home Staging per
a promoure visites i compradors potencials. 665 513 151
Susanna.
Cerco feina. Soc una dona responsable, honesta i amb ganes
de treballar. M’ofereixo per a la
cura de gent gran i netejar pisos i
cases. 644 320 708.
M’ofereixo per a twnir cura de
gent gran per fer tasques domiciliaries (portarlos al metge, el que
sigui). El telèfon el mateix 674
869 557 tinc cotxe, pel ripollès.

Ofertes i demandes
Convivència. Cerco companya
per a conviure i compartir bones
converses i bones estones. Soc
un senyor gran amb qui es pot
parlar de tot. 644 914 958 Blai.
Compro lots i coŀleccions.
Madelman, Geyperman i Scalextric. 606 918 617.
Compro discs. Anys 60, 70 i
80. De rock, pop, jazz, blues, soul,
revistes musicals… També TBO
antics i àlbums de cromos. Ho
passo a recollir. 626 016 641.

Comprem llibres, joguines, còmics, antiguitats, plomes, discs,
puros, objectes religiosos… Restes de pisos i cases. Pagament al
moment. 679 736 491. Jose
Miguel.

Immobles

Ratlla de pàrquing
en venda. A la
plaça del Carme de
Camprodon.
609 610 268.
Ratlla de pàrquing en lloguer. Al carrer Puigmal 3 de
Ripoll (carretera de Barcelona).
661 227 917.

Local comercial
cèntric a Ripoll.
Venda de local
comercial al centre
de la vila. En molt
bon estat. Reformat
íntegrament l’any
2014. Fa 83 m2.
Consta de recepció,
dos despatxos i una
sala de reunions
àmplia, arxiu, altell
i sanitari. 616 974
130 i 606 275 676.
Finca amb masia. 2500 m2
amb masia per a reformar. Situació immillorable i amb vistes.
A Bruguera. 659 431 913.

Seguiu-nos!

c/ de Mogrony, 8 Ripoll
beep_ripoll
972 704 131
Obert de dilluns a divendres de 9 a 13 h
i de 16.30 a 20 h. Dissabte de 10 a 13.30 h

Smartwatch Galaxy Watch negre
Diagonal de la pantalla: 3,05 cm (1.2")
Visualitzador: SAMOLED
Resolució: 396 x 396 px
-10%
Freq. processador: 1180 MHz
Memòria RAM: 1500 MB
€
199
Memòria flash: 16 GB
Wiﬁ. GPS (Satèl·lit)
€
Pes: 25,9 g
Bateria: 247 mAh

179

Ordinador portàtil HP 15S-FQ2155NS
-15%

539

€

459 €

Promoció ﬁns al 15 de juny

Processador: Intel® Core™ i3
1115G4 3 GHz
Pantalla: 39,6 cm (15.6")
Full HD
Resolució: 1920 x 1080 px
Mem. int.: 8 GB DDR4-SDRAM
Capacitat: 256 GB SSD.
Windows 11 Home in S mode.
Color del producte: Plata

Fregidora d’aire calent
Xiaomi Smart Air Fryer
Capacitat: 3,5 l
Temp. (mín.): 40 °C
Color blanc
Visualitzador OLED
Potència: 1500 W
Pes: 3,9 kg

99€

-19%

79’90€

Telèfon Samsung Galaxy A53 blau

449 €

Pantalla: 16,5 cm (6.5")
Resolució: 2400 x 1080 px
Samsung Exynos 1280
Capacitat de RAM: 6 GB
Emmagatz. intern: 128 GB
Càmera posterior: 64 MP
quàdruple.
Ranura híbrida Dual SIM
S. O. : Android 12
Pes: 189 g

ACONSEGUIU UNS
AURICULARS BUD
S2
+ 50 € DE GOOGLE
+ 70 € DE CASHBA
CK
DE REGAL
CONSULTEU COND
ICIONS

A LA WEB

LES MILLORS MARQUES DE TELEFONIA:

L’energia
del Ripollès.
Energia elèctrica 100% d’origen renovable certificada
Energia km 0, produïda amb la força del riu Freser

Atenció personalitzada i de qualitat
c/ de Sant Pere 6 - Ripoll
972 700 094 - 686 570 543
lersa@lersaenergia.com
www.lersaenergia.com
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«Tenia una pedra
dins del cap».
LAIA CUTRINA
Historiadora de l’art medievalista

El cirurgià o L’extracció de la pedra
de la bogeria, Jan Sanders Van
Hemessen, 1555. © Museu Nacional
del Prado (Madrid, Espanya)

La salut mental i les diferents
discapacitats psíquiques sempre
han estat un gran tabú per a la
societat. Costen de comprendre
i la gent tampoc fa cap esforç per
acostar-s’hi i empatitzar-hi una
mica. Una tasca que, directament, es deixa per als metges,

per als psiquiatres i per a les
famílies que amb tot l’amor
del món tenen cura d’aquestes
persones.
Ens pensem que en ple segle
xxi hem evolucionat molt amb
tot això, que som oberts i tolerants amb totes les diversitats

c/ del Progrés, 1 - RIPOLL
972 701 985 - interfredsl@gmail.com
MUNTATGE DE DIPÒSITS DE GAS
LLAUNERIA · CALEFACCIÓ · AIGUA · GAS
CLIMATITZACIÓ · ENERGIES RENOVABLES
SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA
FRED INDUSTRIAL · HOSTALERIA
BATERIES D’ENVASOS INDUSTRIALS

funcionals. Però el fet és que
tampoc hem canviat tant, i molt
sovint recorrem als mateixos
comportaments i errors que en
segles anteriors.
Tot i que la salut mental encara
és un tabú, el cert és que tenim
mecanismes per poder-hi fer
front, tant des del camp de la medicina com des de la psiquiatria
i la psicologia. Però antigament, i
sobretot a partir del segle xv cap
endavant, les persones que patien algun tipus de malaltia mental no eren ben considerades.
Se’ls practicava tota una sèrie
d’experiments inhumans que tenien com a objectiu acabar amb
el seu patiment, malgrat que el
resultat fos l’efecte contrari.
Una de les pràctiques més
recurrents en aquest camp va
ser l’anomenada extracció de la
pedra de la bogeria: una operació
similar a una lobotomia, una
extirpació que consistia en
extreure una espècie de càlcul
o pedra del cervell que, segons
els científics i curanderos de
l’època, era la font de tots els
mals mentals.
Aquest experiment terrible es
practicava freqüentment durant

el Renaixement per a fer front
als atacs d’epilèpsia, angoixa, ira,
gelosia i trastorns psicològics
com l’autisme, l’esquizofrènia o
la bipolaritat, entre altres.
De seguida es va veure que
tal pràctica no tenia ni cap ni
peus, però la presència de la
Inquisició —que utilitzava aquest
mecanisme contra la suposada

L’extracció de la pedra de la
bogeria, El Bosco (1505).
© Museu Nacional del Prado
(Madrid, Espanya)

bruixeria— no permetia avançar
èticament en aquest camp
científic. A través de l’art, molts
en varen poder fer les seves
crítiques.
Una de les obres més conegudes entorn del tema és la
pintura L’extracció de la pedra de
la bogeria, d’El Bosco. Una peça

Jaume Vilalta

JARDINER

Sistemes de reg
Feines de neteja i
desbrossament
Poda i restauració
de jardins
Disseny i construcció de
jardins
972 71 42 72
606 43 40 53
17500 Ripoll

carregada d’ironia amb detalls
molt subtils. L’embut que porta
al cap el suposat cirurgià i la flor
de tulipa que neix del cap del
pacient, en lloc de la pedra, ja ens
fa sospitar que l’operació no es
prenia seriosament.
Era habitual la representació
d’aquesta escena a la pintura
flamenca. La podem trobar,
també, en una obra posterior de
mitjan segle xvi. En aquest cas,
els detalls de l’engany encara són
més acusats. Es poden observar,
fins i tot, les pedres extretes de
diferents pacients, que pengen
d’un cartell al mig de la plaça de
la vila. Contrasta el riure maliciós
de l’estafador cirurgià enfront del
patiment del jove malalt.
La incertesa i el desconeixement davant d’aquest tipus
d’intervencions obligaven, molt
sovint, que la gent hagués de
triar sotmetre’s a l’operació abans
de ser cremats a la foguera per
bruixeria o possessió demoníaca.
Era més ben vist ser un boig que
no pas un endimoniat.
Els relats que ens expliquen
aquestes pintures podrien
aparèixer, perfectament, en un
episodi de Crims de TV3. Tot plegat ens demostra que, a vegades,
la realitat supera a la ficció.

c/ Progrés, 17-19 Ripoll
972 701 564 - 678 621 162
info@nerinet.es

DESCOBRIU
LA NOVA
BOTIGA
EN LÍNIA

www.nerinet.es
Neteges
industrials
i particulars
Abrillantar,
polir i rebaixar
Neteja de
xemeneies
a partir
de 45 €
Productes ecològics
i altres consumibles
d’hostaleria

AUTOTALLER PERE
PERE CABANA SALA
c/ del Progrés, 53 baixos - Ripoll
t. 972 70 39 88 - 689 519 751

Servei de diagnosi multimarca
Manteniment i reparació de tot tipus de vehicles
Pneumàtics, frens, suspensió...
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Excursió per Gombrèn
i la Pobla: l’Aranyonet
i Montverdor.
M. CARME FREIXA I MIQUEL SAÑA
Caminadors

Fitxa tècnica
Termes comunals:
Gombrèn (Baix Ripollès) i la
Pobla de Lillet (Alt Berguedà)
Sortida i arribada: coll de
Merolla
Durada: 3 hores
Distància: 10 km
Dificultat: baixa

Totes les
fotografies
de la ruta!

La casa del Portell i la
cabanya, gairebé en ruïnes,
al nucli abandonat de
l’Aranyonet

Aquesta excursió ens porta
a descobrir el nucli deshabitat
de l’Aranyonet dins del terme
de Gombrèn i el sector de
Montverdor ja en el terme de
la Pobla de Lillet. La ruta està
senyalitzada en groc dins de
la xarxa Itinerànnia i en trams
coincideix amb camí ramader
(el que puja a Pla d’Anyella i el
que puja a Castellar de n’Hug).
Té un parell de pujades però
de bon fer i la resta és planer.
Tindrem bones vistes a la zona
del Pedraforca i el Cadí i al coll de
Pal i al sud al Pedró de Tubau.

Sortim del Coll de Merolla a on
arribem per la carretera G-402
que va de Gombrèn a la Pobla
de Lillet, que es caracteritza
per revolts i revolts. Agafem
la carretera de terra que, a
l’esquerra, porta a les cases de
la Palomera i l’Aranyonet. De
seguida a mà dreta veiem, al
fons, el Pedraforca i la serra
del Cadí. Enfilem, a l’esquerra,
un corriol que ens porta a un
revolt de la carretera. Ara ja la
deixem per pujar per un tram de
terrallera de roca morta. Abans
d’entrar al bosc de pi veiem

Neteges Mónverd

Neteja de comunitats i pàrquings (disposem de maquinària)
Neteja de vidres, persianes i radiadors (empreses i particulars)
Locals, oficines i naus industrials - Pisos final d’obra

Carrer dels Ferroviaris, 3 B2 – Ripoll
646 593 467 – netegesmonverd@gmail.com

al nord la serra de Meranges i
en primer terme el refugi de
Merolla, i més a l’esquerra, la casa
de Merolla.
El camí ramader puja entre
pins i boixos (rosegats a trams
per les erugues). A la carena
entrem en un antic ròssec i
seguim a l’esquerra avall. Trobem
de nou a la carretera de terra del
veïnat i el pal d’Itinerànnia R51 al
coll de l’Arç. Seguim la carretera
de la dreta direcció l’Aranyonet.
Al cim s’albiren imponents,
Puigllançada, el Pic de l’Àliga,
el coll de Pal i també el Cadí. La
carretera es bifurca i seguim per
la dreta lleugerament avall per
un bosc de pins drets i gruixuts.
Arribem als prats de pastures ja a
la banda assolellada dels voltants
de les cases de l’Aranyonet, sota
el Pedró de Tubau. Vorejant els
camps hi arribem per un camí
envoltat de pedra seca. Trobem
primer, a la nostra dreta, les
restes de l’església de Sant Romà
i la rectoria; a l’esquerra, la gran
casa del Portell amb l’era a sobre
i la cabanya. El corriol segueix,
arran de marge i per sobre de
les restes de la Ca l’Estremera,
planer, fins a entrar de nou en un
bosc de pins. Ara baixem l’antic
camí de la Pobla que durant
uns vuit-cents metres va fent
ziga-zagues fins la riera de l’Arija.

Pel camí veurem el Cadí,
a mà esquerra, i l’imponent
Pedraforca, a la dreta

El camí continua seguint-la a
l’esquerra uns vuit-cents metres.
S’ha d’anar en compte perquè
es va alternant el pas entre la
riba esquerra i dreta s’ha de
travessar unes quantes vegades
fent passera amb els rocs. Té una
llera molt ampla i hi sol baixar
poca aigua, però en moments de
pluges pot ser perillós.
Arribem a uns prats i al fons
veiem una casa, la Teuleria de
Montverdor, i la dreta, un antiga
guixera que deixa veure les
terrasses blanques enmig del
bosc de pins. En el prat gran i
abans de creuar el torrent dels
Solls creuem per darrera vegada
l’Arija i trobem un pal amb
banderoles del Trail 29. Enfilem
per un corriol fins arribar a la
carretera que puja a la guixera.

La seguim uns vuit-cents metres
amunt. Quan trobem una nova
carretera, la deixem i prenem
el corriol a l’esquerra però en
direcció nord-oest. De seguida
arribem a les envistes de la casa
de Montverdor i als prats del
voltant amb bestiar. El camí
es torna una antiga carretera
herbada que ens enfila de nou
a la carretera al collet Roig. Com
que és zona ramadera cal estar
atent al filats i a les vaques i
cavalls. La carretera, ara planera,
em mig d’una pineda, ens
condueix pel camí ramader, al
collet de Montverdor a la B402,
ara dins de la demarcació de
Barcelona. Hi ha un punt de
parada del cotxe de línia. Tornem
al coll de Merolla remuntant els
2,5 quilòmetres per la carretera.

Exposició i venda de
vehicles Citroën
Venda i reparació de
vehicles multimarca
Lloguer d’autocaravanes

N-260, Km 119,5
Pol. Ind. Casanova de Baix
17500 Ripoll
t. 972 70 31 41
info@eudaldmotor.com
lloguer@eudaldmotor.com

TRANSPORTS DE VIATGERS
AUTOCARS I TAXIS

Manteniment, reparació i venda
de vehicles nous i d'ocasió
Taller: c/ Indústria, 23 Ripoll
Exposició: ctra. de Ribes, 65 Ripoll
Tel: 972 700 819 – Fax: 972 715 061
Injecció de benzina i dièsel · Electricitat i electrònica
Muntatge de pneumàtics · Encesa ABS i ESP
Turbocompressors · Sistema de climatització i aire
condicionat · Frens · Mecànica de manteniment i
de motor · Instal·lació d’accessoris · Pre-ITV

c/ Donya Estasia, 14 - Ripoll
972 70 11 99
609 332 994 - 609 332 995
taxiscoll@taxiscoll.com

26. latira. Serveis

Penèlope.
JORDI CABALLERIA
Obstinat escriptor de collonades irrellevants

l’inrevés i tres operacions que
mai no havien entrat dins els
meus plans.
El bon fer dels cirurgians de
guàrdia em varen deixar la cama
alineada amb el peu, però la

Les visites al metge
forense dels jutjats
de Ripoll es van
convertir en una
rutina mensual que
al final va esdevenir
amical i agradable
De tant en tant
sortia l’agent de
l’autoritat i cridava
un nom… i a tornar a
esperar

Sempre he intentat que la
meva relació amb la justícia
fos cordial, respectuosa, fluïda,
conceptual i com que, malgrat
les bones intencions, aquesta
relació a voltes ha estat sorprenent, sempre em poso en alerta
quan em veig implicat dins dels
seus protocols que intenten
regular els mals comportaments
humans de manera semblant
a l’enrevessat codi babilònic
d’Hammurabi.
Fa dècades vaig improvisar
un vol sense motor en plena
N260 en col·lidir amb la meva
Suzuki DR800 BIG, poc després
del Malpàs, contra un Renault
5 amb el maleter ple d’escaro-

les d’un d’aquells jubilats que
tenen horts escampats arreu del
territori català, amb permís o
sense de l’Institut Català del Sòl,
pel pur i simple vici de conrear i
collir verdures a preu d’or mentre es foten l’esquena a can pixa
treballant de sol a sol.
El dia era clar i anava ràpid i
tard (mala combinació), però
el jubilat de les escaroles no
va fer cas del senyal vertical
que li indicava que s’aturés per
incorporar-se a la Nacional 260
en sentit Ripoll. Les confluències espaciotemporals em varen
acabar duent amb ambulància a
l’Hospital Comarcal del Ripollès,
a Campdevànol, amb un peu a

El MANETES del Ripollès
Pintor · Llauner · Electricista
Persianes · Serveis manetes
Manteniment de comunitats i empreses

moral tan baixa que només se’m
va començar a animar quan
la meva companyia d’assegurances va denunciar el jubilat
als tribunals de Ripoll on hi
vaig haver d’anar unes quantes
vegades per mirar d’aclarir els
fets que em provocarien una
lleu coixesa uns anys de la meva
vida veloç.
Així, les visites al metge forense dels jutjats de Ripoll es van
convertir en una rutina mensual
que al final va esdevenir amical
i agradable.
Hollywood ens ha ensenyat
que les sales dels jutjats sempre
estan plenes de malfactors,
agents de l’ordre i gent apressada amb plets i denúncies per
foteses, disputes matrimonials o
reclamacions de qui collons t’ha
donat permís per edificar mig
metre més enllà. La vida judicial
és complexa, plena de paperassa i sorpreses.

Luís Lozano
616 232 754 (Luís)
646 447 370 (Emma)
luiselmanetes@gmail.com

En una d’aquestes sales solia
esperar el meu torn forense
mentre observava com cridaven
a la gent a judici o per a la tramitació de collonades variades.
Invariable, un agent armat, uniformat i amb papers a la mà, ens
mirava a tots amb cara de qui
es mogui li cardo un tret al peu i
després llegia el nom de l’interfecte qui, amb por al cos, deia,
jo, present, ara vinc o alguna
cosa similar mentre s’aixecava
llest, perquè la justícia té pressa,
i posant-se bé la roba planxada
per hores d’espera entrava a les
dependències on regnaven papers, pols i funcionaris saberuts
i enfeinats en els quefers misteriosos que dormen en lligalls
apilats a prestatgeries antigues
a punt de col·lapsar pel pes
d’evidències i discrepàncies. Tot
plegat inculca en un una sensació d’impotència perquè ja hem
vist l’Expreso de medianoche.
Aquesta actitud servil la fa
destil·lar de l’anima la sola
presència de l’autoritat que
emana d’aquelles sales silents,
sovint mal ventilades i mal
decorades (deu ser per allò que
com la justícia és cega no ve
d’aquí l’estètica). Un es fa petit i
no gens llengut, no fos cas que
l’espifiéssim per xerrar massa, a
destemps, o descuradament.
Així, un espera precisió en el
llenguatge perquè ja se sap que
l’argot judicial és sec, complex,
adust, precís i tan poc entenedor que, pel cap baix, acollona
com les ordres de la Guàrdia
Civil o els Mossos d’Esquadra
Neteges a domicili:
· Sofàs i seients
· Matalassos
· Catifes (si cal, les
venim a recollir)
· Desinfeccions
amb ozó
· Moquetes

722 110 780

Lloguer de grua
sense conductor
STM5
LLOGUER

660 444 101 - Ripoll
info.som5inc@gmail.com

Pg. del Mestre Guich, 15 · Ripoll
972 98 00 07
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a trenta-sis graus centígrads a
la sala sense aire condicionat,
l’uniformat agent va desplegar
uns papers, ens va malmirar
a tots palplantat, cercant amb

L’argot judicial és sec,
complex, adust, precís
i tan poc entenedor que
acollona com les ordres
de la Guàrdia Civil

quan demanen la documentació, el DNI o per què collons
va vostè tan ràpid baixant de
Terradelles.
Estar sempre a la disposició de
l’autoritat és aconsellable fins i
tot quan aquesta resulta incomprensible o quan la sensació que
estan abusant de la bona fe d’un
sobrevola la idea que repeteixen
a Hollywood a bastament que
el seu sou surt dels nostres impostos i que, per tant, una mica
d’empatia no faria gens de mal.
Aquell dia estava essent llarg
i la sala plena de gom a gom no
augurava uns tràmits àgils. Com

sempre, de tant en tant, sortia
l’agent de l’autoritat i cridava un
nom, s’aixecava una persona
que entrava cap a les dependències de la judicatura… i a tornar
a esperar.
Quan passava de la una del
migdia, la gana començava a
fer estralls, el temps s’allargava
enganxós com un caramel
calent i la impaciència desesperava, es va fer el silenci habitual
que es generava quan l’agent de
l’autoritat sortia, malcarat, amenaçador. Enmig d’aquella calma
absoluta prop de les dues de la
tarda d’aquell dimarts d’estiu

Estar sempre
a la disposició
de l’autoritat és
aconsellable fins i tot
quan aquesta resulta
incomprensible
la vista el proper a qui citaria
i, amb tota l’autoritat d’aquest
món i part de la de l’altre, va
gargamellejar com sempre feia
per tenir la veu clara i potent i,
sense més embuts, amb veu de
tro va i, recreant-se en cada una
de les síl·labes, crida: Pene López.
Els que dormitàvem ens
vàrem despertar de cop i vàrem
obrir els ulls com taronges, desconcertats, Pene López, ha dit?
Fa broma? Què diu aquest home?
Pene López? Ha dit Pene López?
Després d’una pausa en què
tots ens vàrem mirar els uns als
altres, l’agent repetiria, ara més
alt i clar amb aquella veu de tro:
Pene López. I encara afegiria,

Presa de llum, pàrquing cobert
i punt de buidatge d’aigües grises
Ctra. Barcelona-Puigcerdà, km 112,5
Colònia Herand (Campdevànol)
606 852 599 - contacte@totcaravanesipolles.cat

que se levante Pene López, coño,
amb aquell mateix coño amb
que hauria d’emfasitzar l’intent
de cop d’estat un tal Tejero uns
anys més tard al congrés dels
diputats.
Mentre a alguns se’ns escapava el riure per sota el bigoti i uns
altres estaven amb una cara de
no saber què fer, una noia ben
vestida, esvelta i amb cara de
no voler-la cagar, es va aixecar i
amb una entonació cauta però
decidida va dir jo em dic Penèlope López...
Malparides, les rialles es varen
enlairar fins a serra Cavallera, la
riota va ser general i l’uniformat
de veu de tro va dir sí, es lo que
he dicho, coño i ambdós varen
entrar dins les dependències
judicials.
Abans de tancar la porta, però,
l’uniformat, ara ben enrojolat
i silent, es va girar per malmirar-nos a tots mentre ens
petàvem de riure. Sense cap
més comentari es van endinsar
ell i la seva dignitat perduda a la
foscor de la justícia.
Des d’aquell dia calorós,
sempre més he pensat que Penèlope és un nom ben escaient,
però potser poc adequat, si més
no, en certs entorns.

Rock me mama.

BOTIGA RAMADERA

ESPECIALISTES EN CONTROL DE PLAGUES

5%
*5% de descompte en la primera comanda en
ensenyar l'anunci a la botiga. Ens podràs trobar a:
Carrer Domènech Casamira, 3, a Ripoll

c/ del Mestre Villaró, 3 Campdevànol
972 71 22 49 - 607 60 04 81
joprada@joprada.com

Obra nova i reformes en general
Mini retroexcavadora
Camió grua
Carrer Girona, 18 baixos
(plaça de la Mainada)
Campdevànol
673 339 901
electricitatisidro@gmail.com
electricitatisidro

Manteniment industrial i domèstic
Especialistes en energies renovables
c/ Progrés 41 - RIPOLL
972 607 915 - 670 885 878
Biomassa / Gas / Gasoil / Energia solar
Estufes de pèl·let / Terra radiant
Mobiliari de bany / Cuines / Aixetes
Aigua / Reg automàtic / Piscines
Descalcificadors
Hostaleria / Fred industrial
Aerotèrmia / Clima domèstic
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En Josep Espelt
i la Flor de Maig.
ISABEL LASALLE
Cercadora de records

Diversos membres
de la Flor de Maig en
diferents moments
de la seva història

Visualitzeu
totes les
fotografies

En aquesta ocasió parlem amb
Iolanda Pellicer —directora de
la Societat Coral la Flor de Maig
des de 2006— que ens farà un
recorregut per la història de la
coral. Ens aproparem també a la
figura de Josep Espelt, un dels
màxims representants de la Flor
de Maig, que ha dedicat gran part
de la seva vida i de la seva veu a
l’agrupació.
Josep Espelt va començar a
cantar a la Coral la Flor de Maig
a l’edat de catorze anys. De fet,
tot i que des de sempre li havia
agradat el cant i la música, s’hi
va animar gràcies a un membre
del cor, Mateu Espinet, que era
paleta i company seu de feina.

En sentir-lo cantar a l’obra, el va
convidar a anar-hi.
De bon principi va iniciar-se
a la corda dels barítons, i ja de
més grandet —degut al canvi de
veu— va formar part de la corda
de baix, essent el més jove de la
colla.
Aleshores la coral comptava
amb més d’una vintena de
cantaires, tot homes, dels quals
el més jove n’era en Josep i assajaven al local social del Cafè de
Can Pep a la plaça de la Llibertat
de Ripoll, popularment anomenada plaça dels Porcs.
La coral, que llavors era dirigida
pel mestre Honorat Vilamanyà,
es coneixia com a Amics del

Ctra. d’Olot, 46 - Ripoll
972 701 520
669 877 601
Instal·lacions elèctriques, aigua, calefacció, gas,
biomassa, manteniment... Terra tèrmic, panells solars

Cant. La Flor de Maig ja s’havia
fundat l’any 1906, però durant
la guerra es va dissoldre i un cop
finalitzat el conflicte els antics
membres retornaren l’activitat
amb el nom d’Amics del Cant.
El repertori que cantaven eren
peces del mestre Anselm Clavé,
de concert, caramelles i d’altres
com Les flors de maig, El toc
d’oració a l’albada, La donzella de
la costa, Els pescadors… Aquesta
darrera van haver de menester
tot un any per a aprendre-la.
Cada peça tenia una durada
d’uns set minuts i, per tant, els
concerts i concursos en què participaven tan sols interpretaven
entre dues i tres cançons.
L’any 1952 la batuta va passar a
mans del mestre Narcís Maideu
—conegut com en Siset— i fou en
aquest moment en què també
es decidí de recuperar de l’arxiu
l’estendard i el nom de la Flor de
Maig. També es formà la primera
banda de música, de la qual en
Josep també n’era membre i hi
tocava la corneta. La banda també es va dissoldre, però en Josep,
juntament amb altres cantaires,
va iniciar projectes nous com un
cor de pastors als Pastorets de
Ripoll, que es representaven al
teatre de la Lira.
Ja més tard, pels volts dels
vuitanta, el director en fou Pere
Parramon, moment en què es
recuperà de nou la banda i en
Josep hi seguí tocant la corneta. Es formà també el grup de
majorets, que romangué en

Ctra. de Barcelona, 40 Ripoll
Tel: 972 701 969 Mòb: 609 459 394
comercial@jchabitatge.com
www.jchabitatge.cat
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actiu fins l’any 1987. Aleshores,
i concretament des de 1981, en
Josep també va començar a ser
el tresorer de la coral.
Ara per ara la banda ja no existeix. La coral ha deixat enrere
el repertori de Clavé i ha seguit
cantant caramelles, sardanes i
alguna havanera. Per la manca
de nous cantaires masculins
s’hi introduïren poc a poc veus
femenines, cosa que va significar
un gran enriquiment de la coral.
La primera dona cantaire fou
Carmen Calvo, essent també en
aquells moments la responsable
del grup de majorets.
Els anys noranta, a causa de
la delicada salut del senyor
Parramon, va agafar la batuta el
mestre Antoni Muñoz, membre la coral i músic del grup La
Rondalla de Ripoll. Muñoz va
estar-ne al capdavant fins els darrers dies de vida, l’any 1997, quan
el seu alumne Miquel Fernández
en va agafar el relleu.
En aquell temps el senyor
Muñoz també va iniciar una
escola de música dins la pròpia
coral en què es podien formar
els propis cantaires amb algun
instrument, solfeig i harmonia,
i també nous alumnes. Així
s’assegurava la continuïtat de
directors, músics i cantaires.
Finalment, Miquel Fernández va
seguir el seu llegat que donaria
pas a la nova i actual directora
Iolanda Pellicer.
En Josep guarda molt bon
record de tots aquests anys a la
coral, dels seus components i
companys i dels seus directors,
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En ambdues fotografies, diversos membres de la Societat Coral la Flor de
Maig en diferents moments de la seva història

cada un amb el seu estil. També
en recorda grans anècdotes i ens
n’explica algunes: «recordo quan
en una actuació que havíem
d’anar cap a Barcelona, al vespre
cap al tard, a mig camí a l’autocar,
el director Parramon va pensar
que era un bon moment per a
fer un últim repàs al repertori… i
va fer parar el vehicle i ens va fer
baixar a cantar enmig d’un camp
a clar de lluna.
»També em ve a la ment quan
en una altra actuació a Barcelona, en un teatre amb totes
les autoritats i patums d’aquell

temps, el senyor Muñoz s’estrenava com a director tot cantant
la sardana de lluïment Torroella
Vila Vella, de Vicenç Bou. En el
moment de començar a donar
tons i entrades va començar a
perdre la faixa, que llavors portaven d’uniforme, fins a perdre-la
del tot. Lògicament es va posar
nerviós i va donar uns tons
tan avall que la corda de baix
va acabar amb unes notes sota
terra. Sempre més hem recordat
aquesta sardana!».
Els concerts arreu del país van
donar força anècdotes: «al barri

de Gràcia, a Barcelona, hi vam
cantar una havanera en la qual
en jo feia la part solista. Quan
vam acabar el concert, que era
ple de gom a gom, la gent del públic va començar a demanar-me
que els firmés autògrafs com si
fos el cantant més famós! També
recordo una actuació de la banda
i les majorets per Reis a Martorell que érem set bandes de
diferents indrets. Ens van fer fer
tantes voltes i vam passar tantes
vegades pel mateix pont que
estàvem congelats, però fèiem
l’esforç de seguir tocant. Al final,
de totes les bandes, la de Ripoll
va ser l’única que va acabar fent
el concert final».
En relació a aquesta darrera
anècdota, en Josep confessa que
li fa molta il·lusió que els darrers
anys alguns membres de la
coral hagin participat també a la
cavalcada de Reis de Ripoll com
a pastors.
Curiosament, en Josep —que
veiem que té una bona memòria— ens explica que tot i que
avui dia assagen al carrer de
Macià Bonaplata, en un local
propietat de la família Vaquer, no
sempre havia estat així. Recorda
tots els locals que han tingut al
llarg de la seva història: al Centre
Cívic, a la carretera de Sant Joan,
al Cafè de Can Mateu, a Can
Meix, en un magatzem del carrer
de Mossèn Cinto Verdaguer, a
la Cooperativa, a Can Nicolau…
I reconeix que els trasllats no
han estat gens fàcils, ja que per

Neteja · Aigua · Tecnologia
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630 964 284 - 93 857 03 74 - contacte@neida.cat

exemple un dels moments més
complicats era quan havien de
desmuntar el piano de fusta
massissa i portar-lo a pes cap al
local nou.
Amb noranta anys, en Josep
diu que mentre tingui força i veu
continuarà cantant perquè és i
sempre ha estat la seva passió,
i que realment ha dedicat una
gran part de la seva vida a la Societat Coral la Flor de Maig. Així
que, Josep i Iolanda, moltes gràcies per explicar-nos la història
de la coral i de les vivències d’en
Josep. I, també, moltes gràcies
per formar-ne part!

D’esquerra a dreta, Iolanda
Pellicer, Miquel Fernández
(exdirector de la Flor de Maig) i el
professor de música, acordió i direcció

Seguiu-nos!

g3ripoll
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Teologia.com.
JOSEP MARIA SEBASTIAN
De professió, badoc

Els temples han passat
de ser grans edificis on
es ven de tot a plataformes
que duen els desitjos a casa

Les religions contemplen la
vida com un camí vers la felicitat
completa. Un concepte abstracte
que uns consideren un lloc on
rendir culte etern, un paradís ple
d’hurís ben disposades o en una
fusió total i plena amb l’Univers.
La religió majoritària actualment,
tot i que requereix tenir fe en
un Déu, tan informe i eteri com
tots, que habita en un Olimp
de corporacions transnacionals
i organismes, ha convertit el
concepte de felicitat en sinònim
de satisfacció immediata. Aquella que desapareix quan s’han

acomplert els desitjos.
El sentit de la vida, per a ells,
consisteix en inventar-ne, la
majoria inútils, que ells mateixos
s’encarregaran de satisfer per a
substituir-los per uns altres. Com
la cristiana, també és un culte trinitari, només que en lloc del Fill,
el Pare i l’Esperit Sant la formen
l’economia, la ciència i la tecnologia com una sola entitat. Gràcies
a aquesta unió, els temples han
passat de ser grans edificis on
es ven de tot a plataformes que
duen els desitjos a casa.
Tot i que el nou culte s’ha

establert a tot el món, des del
racó de l’Àfrica més pobra on adquireixen samarretes del Barça
fins a les millors joieries de Nova
York, no deixa de ser tot plegat
una altra mentida, una visió
falsa de la realitat que es defensa
augmentant significativament el
nombre d’afectats per malalties
mentals. Una religió basada en
la utilitat i la competència com a
úniques veritats.
Els pensaments molestos es
fan fora, se’ls aparta. Es fa fora
de les aules la filosofia i, com
bé deia Aute, ara s’hi imparteix
l’assignatura de com matar
la intel·ligència. No té res a
veure amb la felicitat ni amb la
satisfacció plenes. Per exemple,
imaginem un avi d’un poble
dels Pics d’Europa entaulat amb
fills, nores i nets, recordant com
s’han fet grans i imaginant un
futur en el qual ja no hi serà. Ara
imaginem un altre avi, poderós,
immensament ric, que viu en
una gran habitació d’un hotel de
luxe a Dubai esperant tot sol la
mort que s’apropa. Demaneu-vos
en quina de les dues pells us sentiríeu més satisfets. Jo no m’ho
hauria de pensar gens.

Tancaments d’alumini
Portes, finestres, baranes, persianes...
Portes de garatge
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Esquerrepublicana.
MARC VELASCO
Filòleg i professor
Si quan parlem de redundància fem servir sempre
l’exemple de l’erari públic —erari ja duu implícita
la idea de públic i, per tant, dir aquest adjectiu és
redundant—, per a fer-ho de l’haplologia no hi ha res
millor que parlar dels éssers de llum que ens havien
de dur a la independència: els d’Esquerra Republicana. El títol ja ho diu, ho sé, però segur que molts de
vosaltres heu eliminat una síl·laba i heu pronunciat
—encara que sigui dins del vostre cap— esquerrepublicana. I bé que feu.
Diu el DIEC que l’haplologia és la supressió d’una
síl·laba que apareix al costat d’una altra síl·laba
igual o semblant en la mateixa paraula, és a dir,
la reducció de síl·labes en una de sola. Les més
conegudes en català són el modern al·lergen com a
variant d’al·lergogen o l’antic àmfora com a derivat
d’amphiphora. En fonètica sintàctica passa en el cas
primer que us he anunciat, el d’Esquerra Republicana, en què la repetició de re tan seguida fa que de
manera inconscient i per economia del llenguatge
les dues es fusionin en una de sola.
La toponímia no n’és pas exempta, de tot això.
Aquest mes a la revista hi ha una excursió que va de
Gombrèn a la Pobla de Lillet i que passa per un nucli
de població avui tristament abandonat: l’Aranyonet.
Segons observa Coromines a l’Onomasticon, els
veïns d’aquest llogarret a l’est del Ripollès en deien
l’Allonet, una reducció d’Aranyonet en què aquesta
iodització de la ll havia estat el pas obligat de la
reducció sil·làbica.
No cal pas que marxem del Berguedà, perquè un
tros més enllà hi ha Puig-reig: un poble gros com
Camprodon, Molló i Sant Pau junts que pronuncia
el seu topònim força diferent de com s’escriu. Els de
la comarca veïna vacil·lem a l’hora de fer-ho: si no hi
hem estat mai o ho desconeixem, ens guiarem per
l’ortografia i direm putx retx, però si sabem de què
va ho farem com ells: purretx. El primer cas, el de
regir-nos per l’escriptura, els deu fer el mateix mal
que als de Campdevànol sentir que pronuncien la
ela final.
Tal vegada d’aquí uns anys algú voldrà canviar
la forma per a adaptar-la a la pronunciació. Potser
escriurem Candebanu, Vilablaretx o Purretx. Qui
sap. Potser ja no tindrem ni autonomia i haurem de
fotre les culpes als d’Esquerrepublicana. Això si és
que algú encara parla català.

TANATORI RIPOLL

Tanatori,
crematori i
tots els serveis
que pugui
necessitar.
902 230 238 (24 h)
www.altima-sfi.com

POMPES FÚNEBRES
DEL RIPOLLÈS
Ctra. N-260 km 119 - Ripoll
972 70 27 21
BARCELONA - RONDA DE DALT
L’HOSPITALET - GRAN VIA
BAIX LLOBREGAT · PENEDÈS
GARRAF · BAGES · EMPORDÀ
RIPOLLÈS

sent la teva història

al Pirineu

redescobrim els racons més especials del patrimoni del Ripollès
ens emocionem amb música que duu empremta ripollesa
degustem el nostre producte del territori

Palau de l’abadia | St. Joan A.

St. Cristòfol | Toses

Monestir St. Pere | Camprodon
St. Pere | Gombrèn

St. Martí | Campelles

· www.ripolles.cat/5sentits ·

