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ECONOMIA
Tanquen en poc
temps 9 botigues al
sector de Sobrerroca

El servei de bus Manresa
BCN canvia d’operador
redacció
Manresa
nnn La Unió Temporal d’Empreses Bages Exprés va deixar de ser
la concessionària del servei de
transport en autobús entre Manresa i Barcelona el passat da 16 de
desembre a la nit i, ja dissabte, es
va estrenar la Hispano Igualadina com a nova concessionària.A
l’estació d’autobusos de Manresa, dissabte al matí, hi havia poc
moviment, però la nova empresa
es va veure sorpresa per la quantitat d’usuaris dels primers serveis:
61 al de les 8 del matí i 69 més 18
que van mobilitzar un segon vehicle, a les 10. Una de les sortides de
Barcelona va patir un retard de 20
minuts. Segons el gerent de la nova concessionària, l’estrena va ser
normal i en comparació amb l’anterior operador ja s’anuncia increment de freqüències i la dotació de
nous vehicles, un de dos pisos.Els
dissabtes el servei creix en dues expedicions i diumenges i festius passen de 7 a 8 serveis. Els dies feiners,
el servei passarà de 27 expedicions
a 36. Pel que fa a la tornada, les 28

expedicions (5 directes) que hi havia fins ara augmenten fins a 34 (6
directes). Es procurarà que tothom
vagi assegut, tot i que hi ha vehicles
preparats perquè legalment hi puguin encabir viatgers drets.
Pel que fa als treballadors de la UTE
que feia el servei fi ns la setmana
passada, l’empresa té un preacord
que està complint, com ara les proves que s’han fet els conductors i
més endavant contractar els que
facin falta. Des del punt de vista
sindical coincideixen en què els
treballadors van rebre la carta de

subrogació, i que se segueix el calendari del procés aprovat per desconvocar les mobilitzacions que hi
van haver.
El desconeixement dels nous horaris va fer que el bus de la 13.10 del
migdia de dissabte va sortir amb un
sol viatger. La Hispano Igualadina
es va fer càrrec de la línia de transport públic després que el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
dictaminés que era mereixedora
de guanyar el concurs públic que
la Generalitat va adjudicar a la UTE
Bages Exprés. n
maPio

L’estació de busos de Manresa

El Petit Celler crea el bar
de vins més gran d’Europa
EL PETiT CELLEr

redacció
Manresa

Comprar una ampolla de vi
de 300 euros no està a l’abast de
qualsevol. Ara, la distribuïdora
de vins, caves i licors El Petit Celler –amb seu a Manresa i Barcelona- vol apropar el món del vi de
luxe al ciutadà i, per això, crearà
el bar de vins més gran d’Europa,
amb més de 250 referències.
El seu gerent, Sebastià Lozano, ha
explicat a l’ACN que el futur projecte –que s’ubicarà a la botiga de
400 metres quadrats que el grup té
a Barcelona- vol esdevenir un referent mundial. Aquest bar se suma a dos nous locals que El Petit
Celler ha obert recentment al centre històric de Manresa. En total,
nnn

Establiment que té El Petit Celler al centre de Manresa

l’empresa preveu invertir més de
200.000 euros en aquests nous projectes amb l’objectiu de créixer un
20% la facturació, que aquest 2016
se situarà al voltant dels 6 MEUR.
El nou bar de vins que El Petit Celler obrirà a Barcelona el pròxim
mes de febrer oferirà la possibili-

tat de tastar vins de luxe “a preus
assequibles”, segons ha explicat el
seu gerent, Sebastià Lozano. A mode d’exemple, Lozano ha dit que es
podrà tastar una copa del vi ‘Único’
del celler Vega Sicilia (DO Ribera
del Duero) valorat en uns 600 euros per uns 25 euros. n

redacció
Manresa
nnn El comerç del sector Sobrer-

roca i Plaça Major trenca l’equilibri dels darrers dos anys i tanca el
semestre amb balanç negatiu de 9
botigues tancades per 6 d’obertes.
La darrera de les estadístiques semestrals que presenta l’Associació de Comerciants de Sobrerroca,
Plaça Major, Sant Miquel i voltants
ha donat el pitjor resultat de botigues tancades des que es porta a
terme, fa 4 anys i mig, i ha trencat
el balanç equilibrat dels darrers dos
anys –els quatre semestres en què
havien obert tantes botigues com
altres havien obert.
Dels 155 baixos comercials que hi
ha al sector, 65 (42%) estan tancats.
Mai fins ara les xifres havien estat
tan negatives.
El primer cop que es va fer el recompte de persianes abaixades, el
maig del 2012, el percentatge era
del 26%, després ha passat per di-

ferents nivells del 30% i, ara, s’enfila per sobre del 40%, un volum que
no s’havia assolit fins ara.
Aquest balanç del darrer semestre,
tancat a novembre, ha trencat les
perspectives d’esperança de recuperació que tenien coll avall des de
l’associació. Des de novembre del
2014 al maig del 2016 els balanços
entre botigues obertes i les que tancaven s’havien mantingut equilibrats. Ara s’ha trencat aquesta esperança, just quan es parla tant de
símptomes de recuperació.
L’associació de comerciants considera que tot i que els resultats son
negatius, els emprenedors que sí
que creuen en els carrers comercials del centre històric han d’esperonar a d’altres a imitar-los.
Mentrestant, segueixen reivindicant el pàrquing soterrani del Milcentenari, posar en marxa una
nova línia de microbús, un pla de
dinamització del centre històric, la
rehabilitació de pisos, millor senyalització, entre altres mancances. n

La Cambra reclama
facilitats per tal de
ser més competitius
redacció
Manresa

nnn La Cambra de Manresa dema-

na infraestructures, millor fiscalitat i facilitats administratives
per garantir la competitivitat del
futur industrial i comercial de la
comarca. En una compareixença del president i els dos vicepresidents primers de la Cambra per
passar balanç de les accions del
2016 i la previsió per al 17, s’aposta també per l’oferta turística i en
aquest sentit la necessitat de vincular comerç, restauració i operadors d’oci. El president de la Cambra ha explicat que anualment se
segueixen elaborant estudis econòmics del territori per analitzar els
diferents sectors i saber amb detall l’estat de l’economia de la comarca i impulsar les estratègies
més adequades, Les assignatures

pendents i que no estan a mans de
la Cambra són les infraestructures:
les connexions amb Barcelona per
la C55 i la C16. S’aposta pel desdoblament de la C55 i com a solució
transitòria que es buidi de trànsit
i es faciliti la C16 com a alternativa. Es demana millores a la línia
de Renfe Manresa- Barcelona, el
transport de mercaderies i l’aposta pel corredor del Mediterrani. Es
reconeix que s’ha de treballar en
formació i educació, concretament
el nou grau d’automoció a la UPC
de Manresa i en la formació per a la
indústria. Analitzar els sectors que
creen més ocupació a la comarca
per orientar sobre quina formació
és la més adequada, i sobre plans
urbanístics i polígons industrials.
El president ha reconegut que una
empresa va passar de llarg d’installar-se a la comarca per no disposar d’una parcel·la de 40.000 metres quadrats. n
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MANRESA SOCIETAT

L’eradicador d’una malaltia
de la faç de la terra, a Manresa

La CUP i Comunistes de
Catalunya organitzen un
seminari sobre feminisme

El Rotary Club Manresa-Bages porta Oriol Mitjà a un sopar-col·loqui

REDACCIÓ MANRESA

ARXIU PARTICULAR

FRANCESC GALINDO MANRESA

Demà serà a Manresa per participar en un sopar-col·loqui, organitzat pel Rotary Club Manresa-Bages al restaurant Aligué, el
doctor Oriol Mitjà (Barcelona,
), l’investigador que ha obert
el camí per a la desaparició de la
faç de la terra del pian, una malaltia ulcerosa molt agressiva. Fins
ara l’única malaltia humana eradicada del planeta ha estat la verola.
Oriol Mitjà es va especialitzar
en malalties infeccioses i, un cop
va acabar la seva formació com a
metge resident, el , va rebre
un avís d'un metge australià amic
seu sobre una oferta de feina que
s’havia de cobrir urgentment a
l'illa de Lihir, a Papua Nova Guinea.
Va acceptar la feina com a metge infectòleg dedicat principalment a funcions d'assistència
hospitalària, però l'observació del
gran nombre de nens afectats per
la malaltia del pian el va convèncer de liderar un equip de recerca
sobre una mostra de  nens

advocada laboralista i sindicalista;
la tercera, «La participació política
de les dones», amb Tània Verge,
politòloga especialitzada en representació institucional i gènere,
acompanyada de Núria Alcaraz,
sociòloga especialista en igualtat;
la quarta, «L’educació i el gènere»,
amb Rosa Cañadell, professora jubilada i exportaveu del sindicat de
mestres USTEC, i la cinquena, «Feminisme i llenguatge» amb Eulàlia
Lledó, filòloga centrada en la recerca en llenguatge i gènere.

El 125è aniversari de les Bases
de Manresa, celebració oficial
El doctor Oriol Mitjà Villar medicant un infant

REDACCIÓ MANRESA

d'entre  mesos i  anys d'edat.
La investigació va demostrar que
n’hi ha prou amb una dosi oral
d'una pastilla d'azitromicina, un
antibiòtic d'ús comú, per curar-la.
El  va acabar el seu doctorat a Barcelona amb la tesi «Estratègies per al control del pian i altres malalties tropicals desateses

El Govern de la Generalitat ha
fet pública una llista amb una dotzena de celebracions oficials que
es duran a terme enguany i entre
les quals hi ha el è aniversari
de la constitució de les Bases de
Manresa, els dies  i  de març
de l’any .
A banda del è aniversari de
les Bases, el Govern de la Genera-

de les illes del Pacífic sud» elaborat a partir dels seus treballs a l'illa
de Lihir.
Ara lluita com a assessor de
l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) en matèria de malalties
tropicals oblidades per tirar endavant l’estratègia d’eradicació total
del pian el .

El CAE ajuda ‘ni-nis’ de Manresa
a tornar als estudis o trobar feina
ARXIU PARTICULAR

Divuit joves que ni
estudiaven ni treballaven
han participat en el
programa Oportunitat Jove
REDACCIÓ MANRESA

■ El programa Oportunitat Jove
de Garantia Juvenil, organitzat pel
CAE i la Fundació Catalana de
l’Esplai des de febrer del ,
tanca aquesta setmana la seva primera edició. Un total de  joves
han participat enguany en aquest
programa, que pretén reduir l’atur
entre els joves impulsant un procés de formació i inserció per a
aquells qui no estan estudiant ni
treballant.
Durant aquests mesos, els joves
participants han tingut l’oportunitat de rebre sessions orientatives, tutories individuals, classes
de formació de monitor de lleure,
excursions, visites a empreses,
col·laboracions amb actes de la
ciutat i altres activitats que els han
permès provar diferents experiències i anar decidint quin camí
volen seguir.
Finalment,  dels participants
han completat la seva etapa formativa, entre els quals nou ja han
finalitzat també la part pràctica i
han aconseguit el certificat de
professionalitat de monitor de

La CUP i Comunistes de Catalunya organitzen un seminari sobre gènere i patriarcat sota el títol
«Feminisme, lluita de lluites», que
es farà cinc divendres a partir del 
de febrer, a les  de la tarda a l’Espai
Roig (carrer de la Mel, ).
La primera serà sobre «Feminisme i religió» i serà a càrrec de
Fàtima Taleb, regidora de Guanyem Badalona, i Mar Griera, sociòloga; la segona, «Dona i lluita
de classes», amb Núria Lozano,

Una imatge del programa amb participants i monitors

lleure infantil i juvenil.
D’altra banda, pel que fa a les
dades d’inserció laboral, quatre
d’aquests joves han aconseguit un
contracte i estan treballant actualment en l’àmbit de l’animació sociocultural, mentre que alguns
dels altres participants han retornat al sistema educatiu per tal
d’ampliar coneixements en el
món de l’educació.
Més enllà de les xifres, el CAE
explica que l’èxit del programa rau
en la valoració dels joves participants, com és el cas de la Nàdia
Calvo, que animaria «tots els joves

que tenen interès per créixer, tant
professionalment com personalment, que s’incorporin a una experiència com aquesta».
Calvo ha explicat que «durant
el curs no només adquireixes recursos, sinó que absorbeixes un
munt de valors, actituds i aptituds». A més, Nàdia Calvo assegura que és «una bona opció per intentar aconseguir una feina o encaminar els teus estudis posteriorment».
El CAE i la Fundació Catalana
de l’Esplai intentaran donar continuïtat al programa.

litat commemorarà els  anys
de la Festa Major de Gràcia; els
 anys del naixement del músic
Josep Maria Ventura i Casas (Pep
Ventura); els  anys del naixement de Prudenci Bertrana, escriptor modernista; els  anys
del naixement de l’escriptora Aurora Bertrana; els  anys del naixement de Josep Puig i Cadafalch,
entre d’altres.
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EL DIARI DE LA CATALUNYA CENTRAL
Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Cerdanya
Alt Urgell, Anoia i Baix Llobregat Nord
RECICLA’M
Aquest diari utiliza paper reciclat en el 80,5%

R.MONSÓ/ARXIU

UNA DÈCADA PRODIGIOSA 41

ADÉU ALS 97 ANYS 13

El Kursaal celebrarà els deu anys
explicant la seva història

Mor Josep Canal, pare del museu de
patrimoni local de la vall de Lord

EL MAG LARI CONDUIRÀ LA GALA ESPECIAL EL 20 DE FEBRER

VA PRESERVAR TESTIMONIS DE L’ESTIL DE VIDA DE LA VALL

MARTA PICH

Manresa rebaixa el preu
dels guals dels particulars
i apuja el de les empreses
 La taxa es reduirà per a la gran majoria dels contribuents, però el valor

total de la recaptació pujarà  La Cambra de Comerç critica la mesura  5
ALEJANDROI GARCIA/EFE

FC Barcelona 3
Athletic Bilbao 1

El trident
resol les
angúnies
del Barça

LA FISCALIA DEMANA

NOU ANYS D’INHABILITACIÓ
PER A HOMS, UN MENYS
QUE PER A MAS
TAMBÉ PROPOSA UNA NOVA
QUERELLA CONTRA
FORCADELL I QUATRE
DIPUTATS MÉS  2-3

Els Mossos tenen
vigilància contra
el gihadisme
a la Catalunya
Central
PUNTS DE LES NOSTRES
COMARQUES SÓN ENTRE ELS
QUE REBEN UNA ATENCIÓ
ESPECIAL DE LA POLICIA  4

El govern
de Berga pretén
redefinir
les línies del
bus urbà

ELS BLAUGRANA PASSEN

MOMENTS DE NEGUIT PERÒ
ELIMINEN L’ATHLETIC I PASSEN A
QUARTS DE FINAL DE LA COPA
MESSI, NEYMAR I SUÁREZ
MARQUEN UN GOL CADASCUN
ELS BILBAÏNS VAN TENIR EL
PASSI A L’ABAST QUAN EL BARÇA
ES VA RELAXAR  28

El setge
judicial al
sobiranisme
avança per
tres fronts

CREU QUE AMB CERTS

Els tres davanters del Barça maquinen reservadament durant el partit d’ahir al Camp Nou

93 877 85 02

CANVIS PODRIA INCREMENTAR
LA SEVA UTILITZACIÓ  11
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MANRESA SOCIETAT
ACTUALITZACIÓ DELS GUALS Després de fer un estudi exhaustiu, el govern municipal de Convergència i Esquerra de l’Ajuntament de
Manresa ha reordenat l’aplicació de la taxa dels guals amb l’objectiu que sigui més justa la seva aplicació. Enguany s’estrena la nova tributació

Tres de cada quatre guals pagaran menys
El 77% dels propietaris particulars veurà reduït el rebut enguany, segons el regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Manresa
Per contra, els aparcaments d’establiments que en fan un ús intensiu registraran augments que poden ser de fins al 100%
ARXIU/SALVADOR REDÓ

FRANCESC GALINDO MANRESA

LA XIFRA

600

GUALS

No pagaven
 Un estudi encarregat per
l’Ajuntament va fer aflorar
sis-cents guals els amos dels
quals no tributaven.

guals de Manresa pagaran el 
menys que el , i això afecta
sobretot propietaris particulars».
El mateix regidor adverteix que
«una altra cosa són els guals de les
empreses» i assegura que amb els
canvis introduïts «si a algú se li demana esforç és a l’empresa no al
treballador».
Un canvi amb detractors
Cal recordar que la Cambra de
Comerç, amb el suport de la Taula
de la Construcció i les associacions de polígons industrials va
presentar una al·legació conjunta
després que els representants empresarials fessin públic que els
guals pujarien enguany entre el

La reordenació de la
tributació dels guals farà que
per a la majoria la taxa sigui
el 15% més barata
Els beneficiats seran els
propietaris privats, però
indústries i grans comerços
pagaran més
Els 600 guals que no
tributaven que han aflorat
contribuiran que la recaptació
pugi 186.000 euros
 i el  (vegeu diari del  de
desembre passat)
Consideren que la taxa de guals
perjudica tant indústries i aparcaments de grans comerços als polígons de la ciutat com aparcaments de rotació i petits negocis
d’instal·lacions, reparacions o
serveis ubicats al nucli urbà.
L’al·legació va ser desestimada
perquè l’equip de govern de CDC
i ERC ha volgut adequar la quantia de la taxa a l’aprofitament real
del gual pel que fa tant a la seva
llargada com al nivell d’intensitat
amb què s’utilitza. Per això s’ha
canviat el sistema d’amidament
amb trams de vint centímetres en
comtes de metres.

L’Ajuntament ha actualitzat les dades sobre tots els guals de la ciutat

g

APARCAMENTS PRIVATS
PLACES

METRES DE GUAL

NOMBRE GUALS

D’1 a 3 places

4.952

18.948,2

4.787

De 4 a 6 places

600

478,2

119

De 7 a 10 places

1.072

502,6

124

De 11 a 20 places

4.739

1.376,6

312

De 21 a 40 places

7.222

1.173,6

278

De 41 a 60 places

3.554

354,6

71

De 61 a 80 places

2.680

210,6

38

De 81 a 100 places

2.022

138,6

22

De 101 a 150 places

2.377

125,2

20

Més de 150 places

1.888

55,6

8

TOTAL

31.106

23.363,6

5.749

Font: Ajuntament de Manresa

«La nova ordenança és més justa perquè
s’ajusta més a l’ús real que se’n fa»
ARXIU/MIREIA ARSO
CLINICAL TRIAL

Per als guals que fan servir
entre 1 i 6 vehicles el
coeficient que s’aplica
s’ha reduït

Vostè, o algú del seu entorn,
té entre 60 i 85 anys i està
preocupat per la pèrdua de
memòria en el futur?

Estem estudiant la seguretat i l’eficàcia d’un medicament
en investigació que podria endarrerir la pèrdua de
memòria associada amb la malaltia d’Alzheimer.

REDACCIÓ MANRESA

■Segons el regidor d’Hisenda, Josep Maria Sala, «la nova ordenança és més justa perquè s’adequa
més que l’anterior a l’ús real que
se’n fa de cada gual».
La nova ordenança ha de comportar una rebaixa molt generalitzada del preu de la taxa del  i
també es té en compte un coeficient en funció de la intensitat
d’ús del gual pel nombre de vehicles que hi aparquen.
Això comporta que als guals
utilitzats per ,  o  vehicles el
coeficient que s’aplica ha passat
d’ a , i en el tram de  a  vehicles ha passat d’ al ,. En
total, les reduccions afecten el
, dels guals de Manresa.
En el cas dels establiments als

JORDI CIRERA

L’Assaig EARLY busca persones que no tenen cap
símptoma però que estan preocupades per si podrien
desenvolupar la malaltia d’Alzheimer en el futur.

A Manresa hi ha 26.378 metres lineals de guals

quals s’aplicaran coeficients per
raó de l’ús intensiu sí que el preu
és superior.
A Manresa hi havia més de siscentes entrades amb gual que no
pagaven la taxa corresponent i ho
hauran de fer a partir d’ara.
L’Ajuntament ha fet aflorar
aquesta situació mitjançant un
estudi realitzat per una empresa
externa. Entre les places que no
tributaven i els canvis en la taxa

que s’han aplicat preveu recaptar
. euros més. Amb aquests
guals incorporats, el nombre total
és de ..
Amb la regularització, la recaptació per aquesta taxa pujarà el
 i passarà dels .. euros
de l’any passat a .. euros,
. euros més. Aquí no es
comptabilitza només els guals de
més sinó també els canvis introduïts en la taxa.

Posi’s en contacte amb l’equip de l’Assaig EARLY
avui mateix si necessita més informació o si creu que
vostè, o algú del seu entorn, ens pot ajudar en aquesta
recerca tan important. El fet de contactar-nos no l’obliga
a participar en l’assaig.

Fundació Althaia,
Hospital Sant Joan De Deu.
Assaigs clínics
Telèfon: 682 351 370

Janssen Research & Development, LLC

Anunci petit en premsa escrita [V01 USA]

Ha entrat en vigor la reordenació de la tributació dels guals a
Manresa que ha d’abaratir a l’entorn del  el rebut que paguen
tres de cada quatre particulars, segons l’Ajuntament, i encarir entre
el  i el , segons la Cambra
de Comerç i representants del teixit empresarial, el que paguen tan
indústries i grans comerços dels
polígons de la ciutat com aparcaments de rotació.
Aquest any, l’Ajuntament de
Manresa recaptarà . euros
més per la taxa de guals.
Això podria portar a pensar que
l’ordenança serà més cara per a
tothom, però no és així.
Per dos factors, un és que la
reordenació de la tributació s’ha
fet després d’un treball de camp
que ha fet emergir que a la ciutat
hi havia més de sis-centes entrades amb gual que no pagaven la
taxa corresponent i ho hauran de
fer a partir d’ara. L’Ajuntament ha
fet aflorar aquesta situació mitjançant un estudi realitzat per una
empresa externa.
L’altre factor és que a l’ordenança de guals, pel que fa referència
a propietaris privats, majoritàriament hi ha una rebaixa.
Segons el regidor d’Hisenda,
Josep Maria Sala, «el , dels
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SOLSONÈS SOCIETAT

Solsona recull els
arbres nadalencs
dels seus veïns
per destinar-los
Molt conegut a Sant Llorenç, va ser president de l’associació cultural que en promou el patrimoni a compostatge

Mor l’històric barraler Josep Canal,
fundador del Museu de la Vall de Lord
ARXIU/RICARD MONSÓ

PILAR MÀRQUEZ SANT LLORENÇ DE MORUNYS

L’històric barraler Josep Canal
i Roca, un dels fundadors del Museu de la Vall de Lord, va morir dimarts a Sant Llorenç de Morunys
a l’edat de  anys. Àmpliament
conegut com Pepet Barraler i nascut al poble l’any , el seu funeral serà avui dijous, a les  del
matí, a l’església parroquial de
Sant Llorenç.
Josep Canal va presidir l’Associació Cultural Vall de Lord des de
la seva constitució, l’any , fins
al . A partir d’aquella data, va
passar a ser president d’honor de
l’entitat, càrrec simbòlic que ha
ocupat fins a la seva defunció.
L’associació va retre-li un homenatge el , «per la seva tasca
en la recuperació i conservació de
la cultura de la zona», segons ha
explicat Jaume Adam, membre de
l’entitat cultural de la vall de Lord
i historiador amateur. Juntament
amb els també difunts Manel Riu
i Manel Segret, Josep Canal va
fundar el museu de la vall.
Als anys , els tres amics van
començar a dur a terme una tasca

Josep Canal, conegut com ‘Pepet Barraler’ en una foto del 2011

de recerca i inventari d’objectes
molt diversos que va contribuir de
manera determinant a fer possible la col·lecció del museu i a explicar la història de Sant Llorenç
de Morunys, la Coma i la Pedra i

Guixers, els tres municipis que
formen la vall de Lord.
Al , coincidint amb l’homenatge que se li va fer, va editarse un llibre que aplegava el seu
testimoni: Cal Barraler, antic

Cofestas suprimeix el sorteig
d’animals vius de Sant Antoni
ARXIU

La comissió organitzadora
ha anul·lat el premi després
de la denúncia interposada
per l’entitat Ipcena
ACN/REDACCIÓ SOLSONA

La Comissió de Fires i Festes de
Sant Antoni Abat del Solsonès
(Cofestas) ha decidit anul·lar el
sorteig d'animals vius que se celebra cada any en el marc de les
festes de celebració de Sant Antoni Abat a Solsona. Concretament,
enguany la rifa s'havia de fer el 
i  de gener i l'entitat ja havia començat a repartir-ne les butlletes.
La decisió arriba després de la denúncia que ha interposat davant
de la Generalitat l'entitat ecologista Ipcena en considerar que «la
Llei de protecció dels animals
prohibeix donar com a premi o recompensa qualsevol animal». La
comissió organitzadora donarà
als guanyadors del sorteig el valor
dels animals que s'havien de sortejar –un porc viu, un xai i dos
galls- en metàl·lic.
Cofestas ha informat que han
decidit anul·lar el sorteig d'animals vius. La decisió s'ha comunicat després d’una reunió amb
l'alcalde de Solsona, David Rodríguez. El president de Cofestas, Ramon Erola, ha explicat a l'ACN que

Festa de Sant Antoni Abat a Solsona en una imatge d’arxiu

«enguany el sorteig el farem igual
però suprimirem el premi dels
animals i, en comptes d'això, donarem el valor de cada animal en
metàl·lic». Erola ha volgut deixar
clar que «mai no hem maltractat
cap animal» ni tampoc «els hem
exposat en públic». El president
de Cofestas ha apuntat que la intenció «no era violar cap llei» i ha
assegurat que la rifa fa molts anys

que es fa i «mai no hi havia hagut
cap problema». De cara l'edició de
l'any que ve, Erola ha dit que hauran de replantejar el premi i eliminar el sorteig d'animals.
Ipcena, amb seu a Lleida, va enviar recentment una carta al cap
del servei de Fauna i Flora del Govern català, Ricard Casanovas, per
demanar que el Govern català
anul·lés el sorteig.

obrador de barrals i ventadores, el
primer d’una col·lecció sobre les
activitats i oficis de la zona.
Josep Canal formava part d’una
nissaga de barralers originària de
mitjan segle XIX i durant la seva
vida va elaborar de manera artesanal centenars de barrals, càntirs
de fusta encercolats de ferro i amb
els brocs i les nanses d’aquest mateix material. «És l’últim fuster
que coneixia tots els detalls de
l’elaboració artesanal dels barrals,
un objecte que és molt típic de
Sant Llorenç», comenta Jaume
Adam, autor del quadern. «En
aquell moment ens en va explicar
els secrets i ho vam deixar recollit
al llibre», afegeix. «Canal era una
persona molt coneguda a la comarca, enamorat de la seva activitat artesanal però també de la
cultura. Era un apassionat per la
història i, per exemple, s’ho sabia
tot del retaule barroc de la Capella
dels Colls, i ho explicava a tothom
que en pogués estar interessat»,
diu Jaume Adam. De jove, Josep
Canal també havia estat involucrat en el món del teatre local.

REDACCIÓ SOLSONA

La regidoria de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Solsona ha habilitat, aquesta setmana, un punt
de recollida d’arbres de Nadal naturals en un extrem de la plaça del
Camp, a la paret de l’escola Arrels.
Els exemplars que hi deixi la ciutadania seran, així, utilitzats per
fer-ne compostatge, de manera
que s’evita que els arbres vagin a
parar a l’abocador. Aquesta campanya té una durada d’una setmana, fins dilluns vinent, dia .
Es tracta d’una iniciativa que fa
uns quants anys que es du a terme
a Solsona després de les festes nadalenques, si bé cada vegada minva més el volum d’exemplars recollits, a causa de la tendència
creixent a la substitució d’avets
naturals per alternatives artificials
reutilitzables. L’any passat els solsonins van dipositar en aquest
punt menys d’una desena d’arbres. D’altra banda, la brigada
municipal és, com és habitual,
l’encarregada de retirar l’arbre de
la plaça Major. D’aquest exemplar
també se’n farà compostatge.

