
OPINIONOU9EL

Els arbres de la Rambleta de Sant Julià

En resposta a la carta dels senyors Bosch i Comas 
que vau publicar el dia 24 d’agost de 2018 sobre el 
projecte de remodelació de la Rambleta de Sant Ju-
lià de Vilatorta, voldríem manifestar el nostre punt 
de vista a favor de la conservació dels 29 plataners 
que actualment hi ha. Per començar, volem insis-
tir que l’arbrat és un element essencial de l’entorn 
urbà, que en determina el paisatge i hi aporta ser-
veis essencials d’ombra, regulació tèrmica i acústica 
i filtració de C02. Aquesta afirmació no és en cap cas 
exagerada, com sí que ho és tallar 29 plataners quan 
només 2 o 3 d’ells causen problemes reals a les fin-
ques (les persones interessades poden anar a com-
provar-ho in situ si ho creuen convenient). Tallar 
els arbres és, a més, un contra-sentit respecte de la 
voluntat de fer de la Rambleta una via de prioritat 
invertida, de direcció única i dedicada principal-
ment al trànsit i passeig de vianants. El principal ar-
gument dels autors de la carta, però, és que els veïns 
del carrer tenen dret a decidir sobre aquest, atès 
que pateixen els perjudicis que els causa l’arbrat i 
pel fet que estan obligats a pagar part de la remo-
delació del carrer a través de les contribucions es-
pecials. És ben cert que l’Ajuntament és responsa-
ble dels perjudicis que puguin patir els particulars 
a causa d’un element públic com és l’arbrat, i per 
aquest motiu les persones perjudicades poden re-
clamar a l’Ajuntament que actuï per tal que aquests 
perjudicis siguin mínims, repari els desperfectes 
que es puguin ocasionar i rescabali si escau els per-
judicis efectius i avaluables econòmicament. També 
és cert que l’Ajuntament ha d’escoltar els veïns del 
carrer a l’hora de decidir la remodelació; ara bé, el 
gaudi del carrer no és exclusiu de les persones que 
hi viuen, sinó que és de totes les persones del poble, 

i per tant la participació no s’esgota en els propie-
taris de les cases del carrer. Tal com expliquen els 
autors de la carta, en el passat han desaparegut els 
plataners de l’Avinguda Montserrat, entre d’altres, 
i ningú ja no recorda quin era l’aspecte que oferia 
aquesta via en temps pretèrits, com segurament 
passarà d’aquí a uns anys a la rambla de l’Hospital 
de Vic. Però també és veritat que allà on s’ha fet un 
esforç per conservar l’arbrat els resultats finals són 
molt ben valorats, i volem posar com a exemple la 
remodelació del tram de la carretera BV5202 des del 
polígon de la Quintana fins al semi enllaç amb la C-
25. Per això, la voluntat de les persones que vam sig-
nar el manifest, i de les que se’ns hi han adherit des 
de llavors, és continuar interpel·lant l’Ajuntament 
de Sant Julià sobre quin és el criteri municipal res-
pecte a l’arbrat i procurar que aquest sigui reflex de 
la voluntat del màxim nombre de persones de Sant 
Julià de Vilatorta. Plataforma Salvem els Plataners 
de la Rambleta.

Hernan Collado, en nom de la Plataforma 
Salvem els Plataners de la Rambleta

Sant Julià de Vilatorta

Bancs a la plaça Major de Vic
Demano en nom de molts ciutadans una vella rei-
vindicació referent al fet que a la plaça Major es 
posin tan sols mitja dotzena de bancs per poder-se 
asseure la gent sense haver forçosament d’asseure’s 
en una cafeteria i el mateix dic quant a uns lava-
bos públics, ja que és vergonyós que en una ciutat 
com Vic no puguem disposar d’uns serveis públics 
com a moltes poblacions més petites. Això fa molt 
de temps que es demana i no val a dir que sobretot 

els bancs serien un inconvenient pel mercat per-
què això no cola de cap manera, ja que la plaça és 
prou gran com per poder-los posar en llocs que de 
cap manera poguessin dificultar el mercat. De totes 
maneres el dia que aquest Ajuntament es deixi de 
preocupar  de la política i ho faci més pels proble-
mes diaris de la ciutat segur que anirem molt més 
bé, com ara les obres que últimament s’han estat 
fent al capdavall de les rambles que ni se sap el per 
què; en canvi, tenim la nostra plaça Moragas feta un 
desastre i se’ns diu sempre que no hi ha pressupost. 
M’agradaria tenir una entrevista amb la sra. alcalde-
ssa perquè m’expliqués per quina raó es poden fer 
unes obres i unes altres no. Gràcies i espero rebre 
una satisfacció. 

Agustí Font Pijoan  Vic 

Agraïments 
Malauradament es van acomplir els pitjors presa-
gis i dijous passat es va trobar el cos sense vida de 
la Dolors. El nostre més sentit condol a la família. 
Van ser uns dies molt intensos, des de dilluns a la 
tarda fins a la tarda del dijous, hi va haver mil situa-
cions i mil històries que vam poder anar superant 
amb l’ajuda i la col•laboració de tots els voluntaris, 
cossos de seguretat i Bombers que en aquests dies 
es van acostar a Tavertet. És per això que no se’ns 
pot oblidar la gran tasca i esforç que van dedicar els 
cossos de seguretat i els Bombers en la recerca de 
la Dolors, moltes gràcies. Tampoc podem oblidar i 
hem de destacar, per sobre de tot, la gran presència 
de voluntaris, del municipi, de municipis veïns i de 
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Miquel Arisa                 
Alcalde de Centelles

El 21 de gener d’enguany va ser el 
centenari del naixement d’Antoni 
Pagès i Codina, en Tonet Muixo 
–com se’l coneixia–, que va viure 
89 anys. Va ser una persona estre-

tament vinculada al nostre municipi i amb plena de-
dicació als seus fills, Manel i Joan, i a la seva esposa, 
Pietat, però això no li va impedir que es dediqués a 
múltiples activitats, tant en el si d’entitats del mu-
nicipi com del món de la música, la qual era la seva 
passió. 

En Tonet va aprendre les primeres notes musi-
cals a través del seu pare, Manel Pagès i Muntanyà. 
Als set anys va entrar a formar part de l’escolania 
municipal dirigida per Jacint Anglada, organis-
ta de l’Església Parroquial Santa Coloma, i ell va 
ser qui li va donar les primeres pautes de solfeig i 
teoria musical. Va treballar durant molts anys en 
una empresa de la pell del poble, la Viuda de Vicen-
te Batlle, però també va dedicar molts esforços i 
hores a la Cobla Orquestra Centellenca, en la qual 
intervingué a la seva fundació el 1957 i fins a la 
seva dissolució el 1970 hi va estar estretament vin-
culat. Aquesta cobla orquestra amenitzava tant ses-
sions de ball com audicions de sardanes, fruit, com 
tantes altres, d’aquest tipus de grups musicals de 
l’època en què va exercir. 

Un cop acabada la seva vida a la cobla orques-
tra del municipi va entrar a formar part com a 
primer tible de la Cobla Lluïsos de Taradell. Però 
paral•lelament a tot això va estar vinculat a la Socie-
tat Coral La Violeta, a la coral d’homes de la qual 
inicialment, des de 1951, en va ser director Joan 
Mirambell Mas, quan es va reprendre tot el llegat 
històric dels cors de Clavé del nostre municipi, i al 
cap d’uns anys Antoni Pagès i Codina en va assumir 
la direcció. Però des de l’inici n’havia estat un dels 
impulsors de la restitució de l’entitat, juntament 

amb altres centellencs com Salvador Vila Creus de 
can Boscàs, o Gabriel Canas Xapelli, entre d’altres, 
participant d’una manera activa a les trobades de 
cantaires dels cors de Clavé que es feien arreu de 
Catalunya, així com a les caramelles de Pasqua 
entre moltes altres activitats. També va fundar un 
cor infantil que va dirigir el seu fill Manel.

Durant molts anys va ser un dels puntals de 
l’Agrupació Sardanista Centelles i, juntament amb 
la seva esposa Pietat Espuña Plana i Carme Ramos 
Rubio, va fer una intensa activitat d’audicions de 
sardanes i buscar la col•laboració econòmica de per-
sones associades d’aquesta entitat i d’altres enti-
tats del municipi, la qual cosa va contribuir d’una 
manera decisiva a mantenir la flama de la sardana.
Però una de les seves vessants importants també va 
ser la de compositor de sardanes. Se n’hi coneixen 

trenta-quatre i en la seva temàtica totes elles deno-
ten aquesta vinculació familiar, al municipi i a la 
música de cobla. Les dues primeres que va compon-
dre van ser una dedicada al seu fill, Manel i l’altra a 
la seva dona, Pietat. 

A Centelles, el 1977, va sorgir la idea i la necessi-
tat de crear un grup per a amenitzar la cercavila dels 
gegants, i així diferents músics, alguns d’ells vin-
culats a l’antiga Cobla Orquestra Centellenca, van 
formar el grup Baliga Balaga. La seva primera actua-
ció va ser a la revetlla d’aquell any i des  de llavors 
el grup s’ha mantingut com un referent a totes les 
mostres locals com poden ser el carnaval, la caval-
cada de Reis o la Despertada de la Festa Major; i ell 
en va ser un dels impulsors. Una de les seves altres 
vessants importants va ser el seu compromís ètic de 
la vida; va ser persona vinculada inicialment, abans 
del 36, a les Joventuts socialistes, grup que més en-
davant esdevingué un dels embrions de la formació 
del PSUC i després, ja en la transició, va formar part 
d’una candidatura d’esquerres en la qual va sortir 
escollit regidor. 
Sempre va mantenir una actitud cívica i democrà-
tica de la vida i per aquest fet va treballar incansa-
blement amb aquestes associacions que s’anaven 
creant al municipi i en les quals ell sempre en va ser 
un referent. 

És per tot això que al mes de setembre, que fa anys 
que va morir i coincidint amb el centenari del seu 
naixement, és absolutament de justícia reviure l’ac-
titud i l’activitat d’aquesta persona polifacètica ara 
que ha fet cent anys del seu naixement i que gràci-
es a persones com ell es fan les societats més justes 
i amb un sentit crític i ètic davant la vida i davant 
les circumstàncies històriques que ens han tocat 
viure. I és per això que té sentit que en fem un just 
recordatori, perquè en un moment complex com el 
nostre, persones com ell ens han orientat i ajudat a 
participar en les activitats cíviques, culturals i polí-
tiques locals per a mantenir viva la flama i l’actitud 
esquerrana de la nostra societat. 

Centenari del naixement d’Antoni Pagès Codina

Aquest setembre, quan també fa 
anys que va morir, és de justícia 

reviure l’actitud i l’activitat 
d’aquesta persona polifacètica

  Bústia


