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Tres imatges de l’aplec
d’enguany:
Aspecte actual de l’ermita de Montdois
En processó camí de
l’església i l’interior de
l’ermita durant els oficis.
Fotos: Ernest Gutiérrez
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Aplec al Santuari de Montdois
El 30 de maig, tal com és tradició, ha tingut
lloc l’aplec al Santuari de Montdois. Enguany
en motiu de la inauguració de les obres de
rehabilitació de l’església, l‘organització de
l’aplec ha preparat un programa especial. Va
començar amb la benvinguda als assistents a
càrrec de Mn. Josep Isern, al jardí del Casal
de Montdois. A continuació el bisbe de Vic
Mons. Romà Casanova va beneir la imatge
de la Mare de Déu,
que es va traslladar
en processó encapçalada pels gegants
de Rupit, fins a l’església. Tot seguit van
tenir lloc la salutació
del alcalde, i la missa oficiada per Mons.
Romà Casanova, que
acabà amb la benedicció del terme.
Acte seguit es va
fer un dinar de germanor servit per voluntaris amb un total de més
de 135 persones.
La festa continuà
amb un homenatge a
la Mare de Déu amb
un recital de poesies
i anotacions de dades
històriques a càrrec
de Miquel Banús,
Joan Marsal i també
cançons acompanyades per l’organista,
Josep M. Vivancos.
El cant d’Els Adeus
en fou la cloenda.
L’ o rg a n i t z a c i ó
va anar a càrrec de
l’Ajuntament de Rupit i Pruit i hi van collaborar la parròquia
de Sant Miquel de

Rupit, el Santuari del Far, el Centre Cultural
i Parroquial, el Casal, veïns, Amics de Sant
Segimon, Unió Excursionista de Vic i l’empresa Panadès Alemany.
L’ESQUIROL
Aula Oberta de l’Esquirol
Sota el nom d’Aula Oberta de l’Esquirol,
Pep Castells, Jaume Crosas i Josep Rosanas han proposat per a tots un espai de debat i reflexió sobre l’àmbit polític i social
de Catalunya. El programa és extens, començant el dia 22 de febrer amb una presentación d’aquesta interessant iniciativa.
Les xerrades tenen lloc a les 21,30 els dies
senyalats. Fins a l’hora de sortir aquesta
edició s’han tractat diversos temes i a partir de juliol el programa és el següent:
12 de juliol: De l’escola El Cabrarès, al
Consell Superior d’Investigacions Científiques, per Ester Torres Sànchez.
26 de juliol: Els clàssics en la literatura
osonenca, per Antoni Pladevall i Arumí.
6 de setembre: La transició política a Catalunya, per Enric Castellnou i Alberch.
20 de setembre: Camí ral de Vic a Olot,
per Jaume Font i Garolera.
4 d’octubre: Pioners de la música des de
la Catalunya rural, per Esquirols, Vikings,
Duble Buble.
18 d’octubre: Repàs dels principals conflictes mediambientals locals, per Jordi Masoliver Castanyer.
8 de novembre: Roptura social de l’Esquirol. II República, per Jaume Crosas Casadesús.
22 de novembre: Cultura i centres educatius. Els reptes, per Dolors Collell i Surinyach.
29 de novembre: Joan Guàrdia i el seu
temps, per Jaume Font i Garolera.
Parc de Nadal
Els dies 3 i 4 de gener es va fer un parc
infantil distribuït en dos espais: la pista
de la Cooperativa on es van dur a terme
tallers de “xapes” i corones, karaoke,
futbolí inflable i jocs de taula, i la plaça
Nova on es podia fer escalada al pal, re-

sistència amb ruc mecànic, competició
d’escalada amb caixes, escalada amb electrons, trapezi gegant i un inflable gran.
Totes les activitats foren coordinades per
Anigami Aventures.
TAVERTET
Un cop més a Tavertet ha hagut la defunció d’una persona coneguda, que estimava
molt Tavertet, encara que poc compresa
per alguns. Maria de Rivera Buxareu va
morir el dia 1 de maig a l’edat de 95 anys;
per desig d’ella, les cendres foren depositades al cementiri de Tavertet. Era persona activa que durant tota la vida es va
dedicar a diverses activitats. La seva gran
afició era la muntanya a la qual es va dedicar intensament. Va ser una de les primeres dones de l’estat que va escalar el mític
Cervino o Matterhon, als Alps. Durant uns
anys fou la persona més veterana en participar a la tradicional cursa Rupit-Taradell.
Arreglat el camí de Molí - bernat
Aprofitant el Pla d’Ocupació Local de la Generalitat de Catalunya, l’ajuntamant ha obert
i arreglat el camí que passa per un dels paisatges més emblemàtics dels voltants del poble: l’itinerari que baixa a Molí-bernat passant pel pont vell i traspassant la balma de
les Corts per darrera del salt d’aigua, sortint
al poliesportiu havent pujat per l’ombrejat
camí de les Tunes.

Jornades de Construcció Ecològica
Els dies 7 i 8 de maig varen tenir lloc les
Jornades de Construcció Ecològica que
organitza “ecoARK” per quart any a Tavertet. Aquest cop s’ha fet un salt qualitatiu molt important amb la presència de
ponents de gran prestigi nacional i internacional, també han estat novetat d’aquest
any els tallers pràctics que han ajudat a
una millor comprensió d’unes tècniques
per a una construcció més lògica. Els professionals i persones interessades han pogut intercanviar coneixements per tal de
fer un ús més racional dels recursos, estalviar energia dels consums dels edificis.
Els tallers pràctics van anar a càrrec de

El nou parc infantil de
Tavertet.
Foto: Ernest Gutiérrez

L’equip organitzador
de les Jornades de
Construcció Ecològica.
Foto: d’arxiu.

Nou parc infantil
Al costat del poliesportiu, l’ajuntament ha
construït un nou i alegre parc infantil gràcies a la subvenció rebuda del Fondo Estatal para la Ocupación y Sostenibilidad
Local (FEOSL).
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nera més respectuosa amb el medi i a la
vegada estalviant energia.

Biblioteca Llorenç Torrado a l’Avenc.
Foto: Arxiu de l’Avenc.
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membres de la Xarxa Gabi Barbeta que ha
realitzat diverses proves de construccions;
també es va parlar de les influències negatives per a la salut de les persones que tenen els camps electromagnètics, així com
també es va fer una introducció a la geobiologia.
La conferència de Christoph Peters va
donar l’oportunitat als assistents de veure projectes en què es demostra que amb
una dràstica reducció de l’impacte ambiental relacionat amb tot el cicle de vida
d’un edifici, és possible. També es parlà
dels factors degradadors de la fusta, les
25 regles de la bioconstrucció i de la selecció de materials considerant l’estalvi
energètic i el reciclatge. L’Arquitecte Miquel Sitjà va parlar de la avaluació real de
l’estalvi energètic que s’ha fet en edificis,
com Lavola de Manlleu entre d’altres.
L’èxit d’aquestes Jornades posa de manifest les ganes de mirar endavant que tenen els agents del sector i el convenciment
de que cal estar preparat per no caure en
els errors del passat i edificar d’una ma-

Inauguració de la biblioteca Llorenç Torrado a l’Avenc
El dia 22 de maig, a les 11 del matí, es va
inaugurar la biblioteca de l’Avenc que acull,
entre altres donacions, els llibres, no de cuina, sinó de ciències socials i altres, en què el
recordat Llorenç Torrado va fer-ne donació
a aquesta emblemàtica masia de Tavertet.
Amb aquest motiu els amics i familiars del
Llorenç van reunir-se per recordar anècdotes i experiències viscudes en vida seva. Tot
seguit va tenir lloc un emotiu homenatge al
nostre amic desaparegut, a càrrec del biòleg
Dr. Martí Boada.
La vetllada s’acabà amb un petit refrigeri
i amb l’actuació de la cantant vigatana Glòria Terricabras.
Eduard Miró i Saladrigues, Medalla
d’Honor de l’Ajuntament de Barcelona
El proper mes de novembre l’Ajuntament
de Barcelna lliurrarà a Eduard Miró i Saladrigas en el marc del Saló de Cent, la
Medalla d’Honor al mèrit Cívic per la
seva trajectòria en els darrers 30 anys com
a docent, poeta, repsoda i dinamitzador
cultural.
Miró és un home polifacètic que ha protagonitzat al costat de Mariel Alende i Salvador Pané la pel·lícula Entre dos gegants, una
cultura que es nega a morir, emesa el dia de
Sant Jordi pel canal 33. També ha participat
com a rapsode en programes culturals de
TV3 i té una emissió periòdica en una emissora de radio local.
El mes de setembre treurà el seu proper
llibre Morir d´Amor a Tavertet, al capvespre, editat per Publicacions de l´Abadia de
Montserrat.

