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Salvem una obra d’art
A Balenyà tenim l’església dedicada a Sant Miquel 
de la qual podíem destacar els seus vitralls i les pin·
tures murals. Fent un petit inventari, entre l’any 
1953 i 1954 la famosa pintora Elisa Lagoma pintava 
l’absis i un mural de Sant Jaume a mà dreta entrant 
a la sagristia. L’any 1993, concretament a l’octubre, 
el sotasignant i per requeriment del rector tapàrem 
el mural de Sant Jaume amb una fusta protegida 
amb una tela morada i a sobre col·locàrem la creu 
que sempre estava a l’entrada de l’església. En col·
locar la fusta vigilàrem al màxim de no danyar el 
mural però al capdavall va ser un emparedament 
d’una obra art. Emparedament que sempre he con·
siderat innecessari. Després de 25 anys de captiveri 
tots els veïns de Balenyà hauríem de ser conscients 
que tenim una obra d’art emparedada, obra que 
malauradament una gran majoria no ha vist mai. 
Recuperem el patrimoni, celebrem l’alliberament, 
salvem una obra d’art.

Jaume Illamola Aulet  
Balenyà

El pont de Gènova
En un cercle d’amics comentàvem la trista i terrible 
notícia de l’accident en el pont de Gènova i les pre·
guntes que en sorgien eren les habituals en aquests 
casos: com ha sigut això? Ens pot succeir una cosa 
així a casa nostra? I en els ferrocarrils? Sabem que 
tenim a les comarques del Vallès, Osona, el Ripo·
llès i la Cerdanya el tram ferroviari Barcelona·
Puigcerdà amb ponts sobre el Besós i el Congost 
(Figaró·Aiguafreda) que deuen tenir molts anys. 
Creiem i desitgem que hi deu haver una acurada 
revisió de manteniment. Llegim que a Itàlia la cul·
pabilitat·responsabilitat passa d’unes administra·
cions a unes altres. Algú ens en podria dir alguna 
cosa de qui és el responsable a casa nostra? Potser 
aquest mateix periòdic o algun lector més versat en 
aquestes qüestions. Tots agrairíem més informació.

Joan Pallarès Serra 
 Vic

Llaços grocs
Sapigueu que a partir d’ara el carrer Sant Miquel 
dels Sants es dirà Sant Miquel dels Llacets, ja que 
de punta a punta n’està empestat. No sé si han 
demanat permís als veïns, però és igual: a Vic tot 
s’hi val. Per aquest Ajuntament no fa falta dema·
nar permís. Ara bé, per qualsevol cosa que no sigui 
d’aquest tipus de política segur que posarien mul·
tes però pels llacets o per les creus de cementiri no. 
Els està molt bé perquè adornen la nostra plaça i 
carrers. Segur que els turistes que ens visiten els 
deu agradar molt i hi fan fotografies per tenir un 
gran record de quan van visitar la nostra ciutat. Jo 
demanaria una mica de respecte de l’Ajuntament 
envers molts vigatans que no estem gens d’acord 
amb com s’estan fent les coses per una part de ciu·
tadans que no sortim el carrer a fer manifestacions 
però que paguen religiosament els nostres tributs, 
cosa que no sé si és el cas dels que es dediquen cada 
dia a empastifar els nostres carrers i places. Però 
bé, tot sigui per la República i la llibertat dels polí·
tics presos.

Agustí Font Pijoan
Vic

El camí del santuari de Cabrera

El santuari de Cabrera és un dels llocs més bonics 
de la comarca d’Osona. Un lloc molt conegut i molt 

popular. Una zona visitada per molts excursionis·
tes i per moltes famílies. Hi ha diversos camins per 
arribar·hi a peu. Però si voleu anar·hi en cotxe, us 
trobareu que el camí està en bon estat una bona part 
però en el seu tram final, just quan comença la pu·
jada, està en molt mal estat i els cotxes que no són 
tot terreny tenen dificultat per avançar a causa del 
mal estat de la pista. Sorprèn que la carretera per 
acostar·se al famós santuari estigui en tan mal estat. 
Sorprèn que des del santuari i des dels ajuntaments 
responsables no es preocupin de tenir en condicions 
correctes la carretera del santuari de Cabrera. Espe·
rem que la Mare de Déu de Cabrera els il·lumini 
perquè els camins que hi porten els pelegrins siguin 
segurs i agradables.

Jaume Serra
 Cantonigròs

El saorisme
Llegeixo amb estupefacció “quan trobes aigua el 
pèndol es posa a voltar...”. Doncs que quedi clar 
que per molt que ell ho digui i que molta gent ho 
cregui, el saorisme o radioestèsia no existeix. És 
simplement una pseudociència més. Són varis els 
estudis que ho demostren. Tan simple com enter·
rar tuberies d’aigua i que detecti el saurí per quina 
passa aigua. No cal dir que el seu nivell d’encerts 
no supera el de fet a l’atzar. De fet també s’ha 
demostrat que hi ha un moviment que inclús pot 
ser inconscient anomenat ideomotor que provoca 
que petits moviments es transmetin amb més mag·
nitud a eines molt simples com pèndols o varetes. 
El mateix que passa amb els espiritistes i la ouija. 
És més, es converteix en una tonteria molt perillo·
sa quan radioestesistes, geobiòlegs i altres xarla·
tans s’atreveixen a dir que són capaços de detec·
tar malalties i altres bestieses per l’estil. A sota la 

terra hi ha aigua a molts llocs, depèn de la profun·
ditat, que l’encertin de tant en tant no vol dir res, 
ni demostra cap poder sobrenatural. La memòria 
selectiva del creient provoca la resta, recordar els 
encerts i oblidar els errors. Suposo que no és fàcil 
disposar d’assessoria científica per un diari comar·
cal, però una mica més de sentit comú seria desitja·
ble a l’hora d’informar. 

Santi Canadell
 Vic

Humans ovípars
Ara que vivim tantes discussions sobre les igualtats 
entre l’home i la dona estaria bé considerar el fet 
que els humans fossem ovípars com les aus. Consi·
dero que la diferència clau entre el sexe femení i el 
masculí és la reproducció. Per tant, si en comptes 
de parir, haguéssim de pondre ous per perseverar 
la nostra espècie, tot canviaria bastant. D’entrada, 
la dona no hauria de “sofrir” la seva llarga gestació 
ni el moment del part que pot ser molt dolorós, 
com també tot l’alletament i cuidar el seu infant. 
D’acord que actualment l’home ajuda molt, però la 
realitat de la reproducció dels mamífers recau en 
la femella. En canvi cuidar els ous és molt diferent. 
Sembla que fer un ou no produeixi massa patiment 
quan veus la quantitat d’ous que fan les gallines 
durant la seva vida! Després algunes espècies d’aus 
es dediquen a covar indistintament els seus ous, 
sigui el mascle o la femella. A partir d’aquí, sí que 
podríem començar a parlar de les igualtats de sexes 
diferents. Ja sé que molts Sapiens no hi estaran 
d’acord. Només era un suggeriment mental!

Albert Altés Segura
Vic

 Els plataners de la Rambleta Puig i 
Cunyer de Sant Julià de Vilatorta

En els dos últims números del Vilatorta de Sant 
Julià, ha sorgit la polèmica sobre la remodelació 
de la Rambleta Puig i Cunyer, carrer oblidat des 
dels 80 quan es va passar de la terra al formigó. 
Molt abans d’aquesta millora, probablement els 
50, es van plantar uns plataners que, per aprofitar 
més l’amplada del carrer, es van acostar tant com 
van poder a les finques, sense pensar massa en què 
passaria al cap d’uns anys. Ara l’ajuntament vol 
arranjar l’entrada del poble i aquest carrer. El pro·
jecte és ambiciós i necessari, ja que endreça una 
part del poble i això sem·
pre és bo en general, però 
també com sol passar en 
aquests casos, no tothom 
ho veu amb els mateixos 
ulls. Els veïns del carrer, 
pocs però és el seu, pen·
sen que els arbres actuals 
els comporten molèsties, 
diuen que l’ajuntament no 
en té prou cura, els fa malbé 
les tanques, els envaeixen 
d’arrels i volen que el pro·
jecte contempli la substitució i reubicació de nou 
arbrat. Per altra part, un grup de veïns del poble 
defensen que no es poden tocar els plataners que 
hi ha a banda i banda. Les seves raons són defen·
sables però, al nostre entendre, justificades per un 
proteccionisme exagerat segons el qual no es pot 
tocar res que tingui a veure amb natura sigui on 
sigui, utilitzant el concepte patrimoni que queda 
molt bé i l’impacte en el medi ambient, una mica 
relatiu tenint en compte l’extraordinària massa 
forestal que ens envolta. Sobre el tema econòmic, 
cal tenir present que una part del cost es reper·

cutirà als veïns, raó de més per tenir·los molt en 
compte. La remodelació d’un espai urbà és el mo·
ment adequat per aplicar criteris adaptats a les 
necessitats actuals i futures i no repetir els errors 
que es van fer en el passat. Hem viscut els darrers 
anys protestes per actuacions d’aquesta mena que 
el temps ha posat en el seu lloc. Algú recorda quan 
no es volia substituir uns plataners centenaris de 
l’avinguda Montserrat per les alzines actuals? Ens 
recordarem dels arbres de la Rambla Hospital de 
Vic quan els actuals siguin grans i no hagin con·
dicionat el seu arranjament? Tenim la sort que 
Sant Julià ha sigut sempre sensible a tenir arbres 
als carrers i mantenir·los, ara bé, això no hauria 

de ser impediment per 
fer actuacions urbanísti·
ques pensant en el futur, 
en els veïns que hi viuen 
i en millorar la diversitat 
d’arbrat amb les espècies 
que es disposa avui en dia. 
És bo que hi hagi sensibi·
litat per aquests temes, 
que s’expressin i es deba·
tin amb i entre tots i que 
l’ajuntament sàpiga trobar 
l’opció que defensi els in·

teressos de tots, aquesta és la seva feina, i accep·
tar la responsabilitat d’una decisió que segur serà 
polèmica. De passada i per acabar, suggerim que 
aquestes persones s’interessin també pels arbres 
tallats sense raó aparent, de la falta de reposició 
d’arbres en carrers on hi ha buits molt visibles i 
de la substitució d’alguns que ja han arribat al seu 
final sense esperar que caiguin amb algun tempo·
ral o arrenquin del tot la vorera.

Antoni Bosch Castells i Joan Comas Vila  
Sant Julià de Vilatorta 
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