
OSONA DEBATS
Jornada 

Osona: l’impacte 
de la Covid-19 

16 h. Benvinguda.  
Miquel Torrents, president Fundació Antiga Caixa 
Manlleu; Montse Ayats, Ateneu de Vic/Casino. 
Presentació de la jornada, Agustí Danés, periodista.

16.15 h. L’abordatge sanitari: el repte de situar-se per davant 
del virus. Maria Rosa Morral, directora assistencial del 
Consorci Hospitalari de Vic.

16.45 h. L’impacte sobre l’economia: les singularitats d’Osona. 
Núria Macià, directora executiva de Creacció,i Sandra 
Álamo, tècnica de l’Observatori Socioeconòmic d’Osona. 

17.15 h. La cultura, en permanent reinvenció. Ramon Ferrer, 
responsable de programació de L’Atlàntida i músic. 

17.45 h. L’última oportunitat per redreçar el rumb cap  
a la sostenibilitat. Bet Font, biòloga. 

18.15 h. Descans.

18.30 h. L’impacte social de la pandèmia. El repte de 
visibilitzar-lo. Mercè Generó, gerent d’Osonament,  
i Anna Rufí, directora Osona Acció Social-Consell 
Comarcal d’Osona. 

19 h. La prova del cotó del sistema educatiu. Jordi Collet, 
sociòleg i vicerector de Recerca i Transferència de 
Coneixement de la UVic-UCC. 

19.30 h. La informació en temps de crisi: destriar el gra  
de la palla. Joan Serra, redactor en cap de Nació Digital,  
i Agustí Danés, director editorial d’EL 9 NOU.

20 h. Cloenda.

Divendres 14 de maig de 2021, de les 16 a les 20 h 
Sala Modernista. Casino de Vic

La Fundació Antiga Caixa Manlleu impulsa des de fa uns anys una jornada 
que porta per títol Osona Debats, per tractar temàtiques d’interès i actualitat 
per a la comarca. Enguany, juntament amb l’Ateneu de Vic, presentem  
Osona: l’impacte de la Covid-19.
La pandèmia de la Covid-19 ens situa davant un escenari inèdit. Això, pre-
cisament, en dificulta l’anàlisi. Com que no hi ha precedents similars durant 
l’últim segle no existeix, tampoc, un manual d’instruccions sobre com abordar 
la situació. 
Durant els primers mesos l’atenció es va centrar principalment en la crisi 
sanitària: donar respostes als milers de persones que dia sí i dia també s’in-
fectaven del virus amb l’objectiu d’evitar el col·lapse dels serveis hospitalaris. 
Aquesta amenaça s’ha mantingut present amb severes restriccions de l’ac-
tivitat quotidiana. Les successives onades de contagis han obligat a prendre 
mesures addicionals tot i que l’actual acceleració del procés de vacunació 
dibuixa un horitzó d’esperança. 
No obstant això, la petjada de la Covid-19 és evident. I no només en l’àmbit 
sanitari, sinó també en molts d’altres: en l’econòmic, el social o el cultural. Per 
això, amb la perspectiva que dona més d’un any de pandèmia, és un moment 
oportú per aturar-se a dialogar i reflexionar. Això, precisament, és el que 
planteja Osona Debats, una jornada per adreçar una mirada diversa a l’im-
pacte de la Covid-19: què provoca? Què canvia? Com s’afronta?. Un mateix 
objecte de reflexió avaluat des de punts de vista varis. 
La jornada Osona Debats dona lloc a una publicació que recull les aportaci-
ons dels i les professionals que hi intervenen i que es distribueix gratuïtament 
a les entitats i institucions interessades.

Hi col·laboren:     

    Aforament limitat. Atesa la situació sanitària, caldrà fer inscripció a:  
fundacio@fundacioacm.cat

    Les conferències també es podran seguir en directe per streaming a:  
www.ateneudevic.cat


