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El síndic de greuges 
de Vic també atendrà 
al barri del Remei  
a partir de dilluns

Vic El síndic de greuges de 
Vic, Joan Sala, també atendrà 
a l’Oficina d’Atenció Ciuta-
dana del Remei, situada al 
carrer Virrei Avilés, a partir 
de dilluns. L’horari serà cada 
primer dilluns de mes a la 
tarda i cada primer dijous al 
matí. Cal, però, demanar cita 
prèvia per internet <sindic.
vic.cat> o físicament a les ofi-
cines d’atenció al ciutadà. El 
síndic es va crear el 2018 per 
defensar els interessos dels 
ciutadans davant les actua-
cions o omissions de l’Ajun-
tament de Vic. La resta del 
mes, Sala continuarà atenent 
els veïns al despatx situat a 
la plaça del Pes, a la planta 
baixa de l’Ajuntament.

La Mancomunitat 
ofereix 532 ajudes 
alimentàries en 10 
dels seus municipis
Tona La Mancomunitat 
La Plana, amb el suport 
d’entitats del Tercer Sector 
com les Càritas locals o 
diverses associacions de 
voluntaris, xifra des de 
l’àrea de serveis socials en 
532 les persones que reben 
ajudes alimentàries. L’acció 
se centra en els municipis 
de Balenyà, el Brull, 
Folgueroles, Muntanyola, 
Sant Martí de Centelles, 
Santa Eulàlia de Riuprimer, 
Seva, Taradell, Tona i 
Viladrau, i l’EMD de Sant 
Miquel de Balenyà. Entre els 
beneficiaris cal remarcar que 
159 són menors de 15 anys, 
un volum que representa el 
30% del total.

El grup de 4t d’ESO 
de l’Escorial de Vic 
arriba a la fase final 
de la Lliga de Debat
Vic El grup de 4t d’ESO de 
l’Escorial de Vic va aconse-
guir el bitllet per a la fase 
final de la Lliga de Debat 
que organitza la Xarxa Vives 
després d’imposar-se a la 
fase local que es va fer el 
passat cap de setmana a la 
Universitat de Vic-UCC. En 
aquesta fase hi participaven 
10 equips de set centres 
d’ensenyament diferents. La 
matèria de debat era si la tec-
nologia augmenta la felicitat. 
Després de les eliminatòries, 
a la final es van trobar dos 
grups del centre Vedruna 
Escorial de Vic, el de 4t 
d’ESO, que va ser el guanya-
dor, i el de primer de Batxi-
llerat. Aquest equip serà el 
representant de la UVic a la 
fase final de la competició 
que es farà a la Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona 
del 22 al 24 d’abril.
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Un vigatà, entre els evacuats de 
la Xina pel brot de coronavirus

Va abandonar Wuhan aquest dijous en un avió britànic; haurà de passar 14 dies en quarantena

Vic/Ripoll

Cèlia Forment

El 31 de desembre el govern 
xinès va comunicar a l’Orga-
nització Mundial de la Salut 
(OMS) l’aparició d’una nova 
epidèmia vírica. L’alarma 
pel misteriós coronavirus, 
detectat a la ciutat xine-
sa de Wuhan i procedent 
d’un mercat de peix viu on 
treballen, o freqüentaven 
regularment, la majoria de 
malalts, s’ha convertit en un 
afer internacional. EL 9 NOU 
ha pogut parlar amb un oso-
nenc i una ripollesa que han 
viscut des de la Xina mateix 
la situació d’emergència que 
ha paralitzat el país sencer. 
El vigatà Albert Aumatell, de 
fet, ha estat un dels depor-
tats catalans que aquest 
divendres a la matinada han 
arribat a Madrid, on passaran 
com a mínim 14 dies en qua-
rantena a l’Hospital Gómez 
Ulla. Dijous va abandonar la 
ciutat fantasma de Wuhan, 
on viu des de mitjans de 
l’any passat fent d’entrena-
dor a l’equip de futbol xinès 
Three Towns. Des del dia 23, 
quan la ciutat va decretar 
l’estat d’emergència i es va 
aturar tota activitat, n’ha 
estat presoner, però explica 
que en tot moment s’ha sen-
tit tranquil i no s’ha deixat 
dominar pel nerviosisme. 

Curiosament es va assa-
bentar de l’epidèmia quan 
era a Vic, durant les vacances 
de Nadal. De fet, quan va 
arribar de nou a Wuhan, el 8 
de gener, va reprendre l’ac-
tivitat laboral amb normali-
tat. “El dia 21 es va notar el 
canvi”, assegura, “quan vam 
suspendre les reunions de 
feina i es va tancar definiti-
vament el metro”. L’endemà 
van començar les festes de 
l’any nou xinès, i va aprofi-
tar per comprar provisions 
pensant que els comerços 
estarien tancats durant uns 
dies. “Gràcies a això he tin-
gut menjar suficient per pas-
sar una setmana sense sortir 
de casa, perquè les botigues 
de Wuhan no han tornat 
a obrir”. El que li ha cridat 
l’atenció és que qui no ha 
aturat l’activitat han estat les 
cadenes de restauració, que 
–mitjançant repartidors a 
domicili– han fet arribar els 
aliments a casa de la gent.

L’osonenc és, juntament 
amb un altre company, l’úl-
tim dels entrenadors cata-
lans que quedaven a Wuhan. 
La resta van marxar de 

vacances a Catalunya i ja no 
van poder tornar. Aumatell 
ha estat evacuat a bord d’un 
avió britànic que ha fet esca-

la a Londres –sense trepitjar 
terra britànic– i després ha 
estat traslladat a Madrid. 
Segons les últimes dades ofi-

cials, el brot del coronavirus 
ha deixat 170 morts i el nom-
bre de casos confirmats a la 
Xina ja puja a 8.141.

Aumatell va tornar a Wuhan després de les vacances de Nadal

Carla Magnet, amb mascareta, a Kunming

Campdevànol

C.F.

Carla Magnet és una dels 
set milions d’habitants de la 
ciutat xinesa de Kunming, al 
sud del país. Als carrers de 
la ciutat, que sovint bullen 
d’activitat, no s’hi veu nin-
gú. Ella va sentir a parlar per 
primer cop del coronavirus 
en tornar de les vacances 
de Nadal a Campdevànol, fa 
encara no dues setmanes. 
Amb la seva parella, que és 
entrenador de futbol de la 
Federació de Kunming, van 
rebre enllaços de notícies al 
mòbil que els passaven uns 
coneguts. Es començava a 
parlar d’un virus que es pro-
pagava per via respiratòria 
però semblava un assumpte 
menor. Al cap de tres dies, 
no hi havia cap més tema 
de conversa. Les autori-
tats xineses van decretar 
l’estat d’alerta i l’activitat 
econòmica i social es va 
aturar. Tot i que Kunming 
es troba a 1.500 quilòmetres 
de Wuhan –l’epicentre de la 
propagació de la malaltia– 
tots els comerços i serveis 
estan tancats. 

“La proliferació del virus 
ha coincidit amb les festes 
de l’any nou xinès, que van 
començar el 25 de gener”, 

comenta Magnet. La primera 
sensació que van tenir va ser 
“de desconcert”, perquè no 
sabien si l’activitat s’havia 
aturat per l’alerta o pel fet 
de ser dies festius. El dubte, 
però, va durar poc. Les grans 
cadenes de restauració estan 
tancades i l’activitat esporti-
va s’ha aturat com a mínim 
fins a finals de febrer. A l’edi-
fici on viuen hi ha un cartell 
recomanant no rebre visites i 
el govern els envia sistemàti-
cament alertes al mòbil amb 
consells de prevenció: “La 
ciutat està en quarantena i 
ens recomanen que no sortim 
de casa, i si ho fem és obligat 
que sigui amb mascareta”.

Als comerços de primera 
necessitat, com als super-
mercats, s’hi han instal·lat 
detectors de temperatura 
corporal:  “Tant per entrar 
com per sortir ens controlen 
la temperatura amb un sis-
tema de pistoles al front o al 
canell. Només són necessaris 
dos segons, i si detecten que 
tens febre et prohibeixen 
l’entrada al recinte i et fan 
anar a l’hospital més proper”. 
Tot i que la preocupació 
per la situació és evident, 
Magnet i la seva parella són 
conscients que, ara per ara, 
l’única manera d’evitar expo-
sar-se al virus és seguint les 
mesures de seguretat.

“Si sortim de casa, amb mascareta”
Carla Magnet, de  Campdevànol, viu a Kunming, al sud del país


