
El vi U  d’Urpina que ela-
bora la Fundació Ampans, amb se-
gell DO Pla de Bages, ha estat
guardonat amb una medalla Gran
Or al certamen internacional de
vins Catavinum World Wine &
Spirits, amb seu a la capital del País
Basc, Vitòria.

L’U s’elabora al Celler El Molí de
Collbaix, que també ha merescut
un altre medalla Gran Or pel seu
Singulars, i una medalla d’Or per
la Llobeta, per la qual cosa, ara tres
vins de la DO Pla de Bages gau-
deixen de la distinció. Els resultats
del tast de vins Catavinum World
Wine  es poden consultar a
www.catavinum.net. 

Al certamen es van tastar més
de . referències procedents de
 països, principals productors de
vins, com Espanya, França, Itàlia,
Alemanya, Àustria, Estats Units, Ar-
gentina o Austràlia, entre d’altres.

L’objectiu  del certamen és in-
formar consumidors i professio-
nals  de la qualitat dels vins pre-
miats a nivell internacional, po-
tenciar la producció i elaboració de
vins de qualitat i contribuir a la di-
fusió de la cultura del vi.
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Un certamen
internacional
premia amb la
medalla Gran Or
un vi d’Urpina
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El perfil de Facebook que hi ha-
via actiu des de feia mig any fent-
se passar com un espai oficial in-
formatiu de l’Ajuntament de Callús
s’ha donat de baixa. 

Des de dilluns, segons va cons-
tatar el regidor de Noves Tecnolo-
gies i Participació Ciutadana, Fer-
ran Puig, la pàgina no està activa i,
per tant, no permet connectar-
s’hi ni veure’n els continguts que
s’hi havien penjat fins ara. 

Tal com va informar aquest dia-
ri (vegeu l’edició de dijous passat),
aquest perfil va ser denunciat fa
poc més d’un mes davant dels
Mossos d’Esquadra per l’alcalde ca-
llussenc, Enric Vall de Vilaramó, pel
fet que suplantava un organisme
oficial com és el consistori. Tot i que
la pàgina s’havia donat d’alta el mes
de juny del  i que el consisto-
ri era conscient des de feia uns me-
sos de la seva activitat, no va ser fins
aquest desembre que es va pre-
sentar la denúncia, arran d’un co-
mentari penjat pel promotor o
promotors d’aquest perfil en plena
jornada de reflexió de les darreres
eleccions, ja que es va considerar
que comprometia l’Ajuntament i en
especial el partit que hi governa,

CiU. Ferran Puig explicava ahir
que els Mossos d’Esquadra man-
tenen oberta la investigació, però
que fins al moment no se n’ha es-
brinat l’autoria, i que «els agents
que ho estan seguint ja ens avisat
que, pels passos que cal fer en
aquests casos, no serà abans d’un
mes que es pugui saber». Puig
creu molt probable que el fet que
s’hagi formalitzat una denúncia i
que aquesta s’hagi fet pública (a
través d’aquest diari) pot haver
empès el creador o creadors del
perfil a donar-lo de baixa.

Com ja va detallar aquest diari,
la pàgina va ser creada l’ de juny
i estava encapçalada per l’escut
oficial i per una explicació molt
breu del municipi, i es presentava
com «un canal més de comunica-
ció i informació entre els habi-
tants d'aquesta població». 

En aquest mig any d’activitat, s’hi
havien penjat una vintena d’in-
formacions, la majoria de les quals
anunciaven activitats lúdiques i
culturals programades al poble, i
també resultats esportius, per la
qual cosa des de l’Ajuntament no
s’havia decidit fer inicialment cap
moviment formal per esbrinar-
ne l’autoria, ja que els continguts no

havien generat cap problema. 
La denúncia es va presentar

després que s’hi publiqués un es-
crit (com si fos de l’Ajuntament)
que va generar diversos comenta-
ris crítics pel fet que, suposada-
ment, sorgís d’una institució com
és el consistori. El text en qüestió
es va penjar el  de novembre, dia
previ a les eleccions al Parlament
de Catalunya. Com tots els altres
apareixia encapçalat per l’escut
del municipi i hi deia textualment:
«avui és la jornada de reflexió prè-
via a les eleccions al Parlament de
Catalunya de demà. Des de l'A-

juntament us encoratgem a anar a
votar i us demanem ciusplau que
voteu l'opció més correcta per tirar
endavant el nostre país». 

El que es va entendre com un
missatge subliminar –aquest ci-
usplau– aprofitant una suposada
plataforma municipal va ser el
que va motivar l’aparició de mis-
satges crítics. Tot i que des de CiU
s’hi van introduir comentaris afir-
mant que aquella pàgina no era
gestionada per l’Ajuntament, fi-
nalment es va decidir presentar la
denúncia per evitar que puguin re-
petir-se situacions similars. 
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Els promotors del fals Facebook del
consistori de Callús el donen de baixa

Els Mossos d’Esquadra continuent investigant l’autoria de la pàgina, denunciada per l’alcalde�

Integrants de l’equip de govern de Callús, en un ple d’aquest mandat
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La comissió fundacional de Fi-
rantic de Sant Fruitós de Bages s’ha
dissolt formalment. El trasllat del
certamen a Manresa (previst per a
aquesta primavera) està al darre-
re de la decisió de plegar de l’equip
que va organitzar la fira des que va
néixer, el , fins al , any en
què es va fer l’última edició a Sant
Fruitós.

Tal com va informar aquest dia-

ri (vegeu Regiódel  gener i de
l’ d’abril), la recuperació de Fi-
rantic, que fa quatre anys es va dei-
xar de celebrar per falta de finan-
çament, es deu a un acord entre els
ajuntaments de Sant Fruitós de Ba-
ges i Manresa, el Consell Comar-
cal i Fira de Manresa Fundació Pri-
vada, i té com a principal novetat
el trasllat de la fira al palau firal de
la capital del Bages.

La comissió fundacional ja es va
mostrar dolguda en el moment de
rubricar-se el conveni entre Man-
resa i Sant Fruitós, l’abril de l’any
passat, i, fins i tot, el seu president,
Ignasi Botifoll, ja va anunciar ales-
hores que dimitia del càrrec, en en-
tendre que no se’ls havia tingut en

compte a l’hora de valorar el can-
vi d’ubicació. Segons va explicar en
aquell moment, la comissió creia
que es podrien haver buscat altres
fórmules per a mantenir la fira que
no haguessin implicat la pèrdua,
per a Sant Fruitós, d’un dels cer-
tàmens d’antiquaris amb més pes
dins la Catalunya central.

Liquidació solidària
En el darrer acte de la comissió, els
seus membres van decidir lliurar
el romanent econòmic a Càritas de
Sant Fruitós, que ha destinat part
de la donació (que no s’ha fet pú-
blica) a la compra d’un frigorífic
que els era necessari per a la con-
servació d’aliments.
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Els organitzadors des del
1990 trenquen formalment
amb la nova etapa, que
implica el trasllat a Manresa
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La comissió fundacional de
Firantic de Sant Fruitós es dissol

D’esquerra a dreta, Maria Teresa Forné (Càritas), Pilar Purtí (Firantic), Anna Maria Sanfeliu (Càritas), i Ignasi
Botifoll, Roger Grandia i Francesc Señal, tots tres de la comissió extingida de Firantic de Sant Fruitós
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La festa de Sant Sebastià de Sú-
ria arriba un any més carregada de
propostes culturals i novetats, en-
tre les quals destaca el concert de
Pell de Poble, és a dir, la part mu-
sicada del retaule que es va poder
veure el setembre del , coin-
cidint amb el è dels fets del cò-
lera ocorreguts a Súria el .

Serà una bona oportunitat per
rememorar l’obra, que només s’ha
portat a escena dos cops: el ,
pel centenari, i el . Les sessions
es faran aquest dissabte a l’espai de
l’església del Roser del Poble Vell;
la primera a les set i la segona a dos

quarts de deu. El concert és a cura
de la cobla, els músics, solistes i cor
que el van interpretar el , se-
guint la composició i direcció del
surienc Joan Pelfort. L’acte es pre-
senta amb motiu de la posada a la
venda de l’enregistrament d’un
CD de l’obra, sota la coordinació
del Foment Cultural de Súria.

A banda del concert, la festa, en
el seu dia central, diumenge, tin-
drà la part més tradicional com a
pal de paller, amb la renovació del
Vot de Poble a Sant Sebastià, les ga-
lejades, cercaviles i actes paral·lels
culturals de tot tipus, com l’expo-
sició del centenari de la potassa.
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El concert de Pell de Poble,
principal novetat de la festa
de Sant Sebastià de Súria

ANUNCI

Per Decret d’alcaldia núm. 13/13, de 15 de gener,  s’ha aprovat la convocatòria d’una 
borsa de treball per a cobrir, de forma interina, la plaça de secretaria-intervenció, 
plaça no ocupada en aquests moments.
Les bases de la borsa de treball són exposades en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
i a la pàgina web: http:www.santsalvadordeguardiola.cat.

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals, comptats a partir del dia 
següent al de la publicació d’aquesta convocatòria i al tauler d’edictes municipal i a la 
pàgina web de l’Ajuntament.

Sant Salvador de Guardiola, 15 de gener de 2013

L’alcalde
Albert Miralda i Sellarès
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