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Vic ha recuperat la memòria d’Andreu Febrer 
Vic Des de divendres, una placa recorda a la façana del número 1 del carrer 
de Sant Miquel dels Sants (abans, carrer dels Sant Hipòlit) que en aquest 
mateix lloc hi va néixer i viure Andreu Febrer, el primer traductor de la Divi-

na Comèdia de Dante al català, a principis del segle XV. L’acte de reconeixe-
ment, impulsat des de l’Ateneu de Vic, va començar amb el descobriment de 
la placa per part de la regidora de Cultura de l’Ajuntament, Susagna Roura. 
Tot seguit, la Sala de la Columna –on hi ha el retrat del poeta, traductor i 
diplomàtic– va acollir una jornada en què diversos especialistes van aportar 

la seva perspectiva sobre el personatge. Entre ells va destacar Raquel Parera, 
autora d’una tesi doctoral sobre la traducció de la Divina Comèdia, o l’arque-
òloga Imma Ollich (a la fotografia), que l’any 1990 va dirigir les excavacions 
al lloc on hi havia la casa natal i on ara s’aixeca un edifici posterior. “Van 
sortir-hi els fonaments d’una casa medieval dels segles XIII-XIV i d’un obra-
dor d’artesà que devia ser el del seu pare”. Unes dades que corroboren els 
documents històrics i, en especial, el de la venda de la casa per part del fill 
d’Andreu Febrer després que aquest morís. L’acte va acabar amb la lectura de 
fragments del poema de Dante per part de l’actor Lluís Soler. 

Dilluns, 21 de juny de 202130
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El nou POUM de Vic, distingit 
pel seu catàleg de patrimoni

Ha estat finalista del cinquè Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic

Vic

Jordi Vilarrodà

El nou POUM (Pla d’Ordena-
ció Urbanística Municipal) 
de Vic, vigent des de fa dos 
anys, ha quedat finalista del 
cinquè Premi Europeu d’In-
tervenció en el Patrimoni 
Arquitectònic pel seu tracta-
ment del catàleg que recull 
aquest patrimoni. Els guar-
dons, convocats pel Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya 
i per l’Agrupació d’Arqui-
tectes per a la Defensa i la 
Intervenció en el Patrimoni 
Arquitectònic (AADIPA), 
premien les intervencions 
més destacades des del punt 

de vista de la protecció patri-
monial, amb abast europeu. 
“En la categoria en què hem 
quedat finalistes, la de pla-
nejament, 
són un reco-
neixement 
a la feina de 
prevenció”, 
explica Fabi-
ana Palmero, 
regidora 
d’Urbanisme. 

El nou POUM de Vic no 
s’ha limitat a recollir els 
edificis que ja estaven cata-
logats en l’anterior, i aquesta 
és la novetat que presenta-
va. “S’hi va incorporar una 
catalogació ambiental, pel 

context”, diu Palmero. És a 
dir, llocs de la ciutat en què 
pot no haver-hi cap element 
singular que tingui un valor 

excepcional, 
sinó que és 
tot el conjunt. 
Un exemple 
d’aquests 
seria el cas del 
carrer de Sant 
Francesc –la 
Calla–, que ha 

quedat inclòs en el catàleg. 
Tot allò que inclou queda 
protegit de manera preven-
tiva davant de futures inter-
vencions. “Aquest POUM 
recull les capes de la història 
de la ciutat, la relació entre 

els edificis que conformen 
el contínuum urbà”, explica 
la regidora d’Urbanisme. El 
treball exhaustiu de prepara-
ció d’aquest catàleg va estar 
dirigit per l’arquitecta Anna 
Rovira, juntament amb l’ar-
quitecta municipal Elisenda 
Foradada, l’arqueòloga Anna 
Gómez i l’enginyera agròno-
ma Roser Vives. L’entrega 
dels premis va tenir lloc 
dijous passat al Museu Fre-
deric Marès de Barcelona. 
En la categoria d’intervenció 
en el patrimoni construït va 
ser seleccionada, encara que 
no finalista, la intervenció a 
l’església de la Pietat per ubi-
car-hi el Vicpuntzero. 

El patrimoni 
com a forma 
de memòria 
col·lectiva
Vic El catàleg de patri-
moni del POUM, segons 
les seves redactores, no 
pretenia únicament la 
conservació física dels 
elements “sinó que entén 
que aquests formen part 
d’un ecosistema patrimo-
ni-usuari, del qual no es 
pot trencar ni separar”. 
Una forma de memòria 
col·lectiva de la ciutat, “i 
que són les persones les 
que la fan permanent”. És 
un document de més de 
mig miler de pàgines que 
constitueix una guia per-
què qualsevol intervenció 
respecti no només allò 
més evident sinó aquell 
patrimoni sovint menys-
tingut, des d’un arrebossat 
fins a una barbacana o uns 
porticons. 

Fabiana Palmero: 
“Reconeixen la 

feina que s’ha fet 
en la prevenció”

Les arpes, protagonistes amb Arianna Savall

Vic L’arpa d’Arianna Savall (segona per la dreta, a la fotografia) es va sumar a 
les del Grup d’Arpes del Conservatori de Bellaterra i a la veu del tenor Peter 
Udland Johansen en el concert Cants del Nord i del Sud, que van oferir diven-
dres al Pati de l’Ós del Seminari. L’actuació anava a benefici de La Font, centre 
educatiu del sistema Waldorf, que té la seva seu en aquest lloc. 
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Guillem Ramisa inicia el cicle Paraules al Vent a Roda

Roda de Ter Un recital de poemes del músic i escriptor Guillem Ramisa, acom-
panyat pel pianista i cantautor Eduard Gener, va iniciar divendres als jardins de 
la Fundació Miquel Martí i Pol el cicle Paraules al Vent. Organitzat conjunta-
ment per aquesta institució i pels Amics de Verdaguer, constarà de tres recitals 
alternats entre Folgueroles i Roda de Ter. 
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