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El teatre Kursaal de Manresa va
ser escenari, ahir al matí, del lliu-
rament de la quarta edició dels
premis Talent+Empresa i del con-
curs Idees Joves, dos guardons
convocats per la Cambra de Co-
merç, Althaia i la Generalitat, el
primer, i per l’Ajuntament de
Manresa, l’altre, que volen pro-
moure l’emprenedoria entre els
estudiants. L’acte es va celebrar en
la primera edició de la Setmana
de l’Emprenedoria a Manresa. 

En el cas de Talent+Empresa,
sis projectes desenvolupats per
estudiants de formació professio-
nal van ser reconeguts ahir amb
un premi que suposa l’acompa-
nyament expert per convertir-los
en negocis reals. La quarta edició
d’aquests guardons ha tingut un
destacat accent tecnològic, amb
propostes que fan ús de les TIC en
benefici de la salut, la qualitat de
vida de les persones amb discapa-
citat o l’aprenentatge.

Els treballs guardonats en
aquesta edició han estat, en
l’apartat de cicles formatius de
grau mitjà, «Drinks for all», de Me-
dina Olivares, Álvarez Almendros
i Caelles Rodríguez, de l’Escola Jo-
viat; «+Tempssemàfor», d’Isa
Sánchez, de l’Escola Montserrat;
i «ELAC», de Laura Pujol, Anna
Escobar, Esther Codina i Cristina
Martínez, de l’Escola Montserrat.
En l’apartat de cicles formatius de
grau superior, van ser premiats
«SED4», de Gemma Navarrete, de
l’INS Quercus; «Run to win»,
d’Àlex Ollé i Ferran Rovira, de
l’INS Lacetània; i «Familyhort»,
de Zhor Khazzame i Zineb El
Hghitni, de l’INS Guillem Catà. 

Els projectes guardonats van
ser dotats econòmicament per
CaixaBank i la Patronal Metal·lúr-
gica del Bages. A més, els de grau
superior estan premiats amb
2.500 euros en concepte de beca
d’estudis a la UManresa-FUB. A
banda d’això, els sis projectes te-
nen a la seva disposició 2.500 eu-
ros per a les despeses de la posada
en marxa del negoci, gentilesa
d’ICL Iberia i Grup Taelus.

L’Idees Joves, adreçat a joves de
batxillerat i cicles formatius, va
premiar «Innova Lignum», de
Joan Puigdellivol i Albert Romero,

de l’IES Guillem Catà (millor idea
empresarial); «Dentalmobil», de
Margarita Pérez, de la FUB (accès-
sit a millor idea empresarial); «VR
Creation System», d’Abel Rosado
i Núria Casas, de l’IES Pius Font i

Quer (millor pla de viabilitat);
«Foodfilm», de Maria Casas i Mar-
tí Roura , de l’IES Pius Font i Quer
(accèssit a millor pla de viabilitat);
«Run to win», d’Àlex Ollé i Ferran
Rovira, de l’IES Lacetània (premi

especial al projecte més innova-
dor); «Food 35», de Paula Gutiér-
rez i Paula Aymerich, de l’IES Pius
Font i Quer (premi especial al pro-
jecte més ben treballat); «Me’l
Cuides?», de Miquel Àngel López,

de la Joviat (premi especial al pro-
jecte amb més impacte positiu); i
«Midas», d’Oriol Martín, Cristian
Jover i Isaac Garcia, de l’IES Lace-
tània (premi especial al projecte
més cooperatiu).

CARLES BLAYA MANRESA

Manresa reconeix l’esperit emprenedor dels
alumnes de batxillerat i formació professional
El Kursaal acull el lliurament dels premis Talent+Empresa i Idees Joves, en la 1a Setmana de l’Emprenedoria de Manresa

C. B.

Els estudiants guardonats a l’Idees Joves celebren els respectius premis

C. B.

Els alumnes premiats al concurs Talent+Empresa per a estudiants de formació professional

Regió7DIMECRES, 16 DE MAIG DEL 201826

ECONOMIA

 La Generalitat potenciarà les
indústries del futur a Catalunya,
que agrupen aquelles que
promouen tècniques de
fabricació avançades, amb un
pressupost de 16,5 milions en
un termini de tres anys.

16,5
ELS MILIONS PER
PROMOURE LA

INDÚSTRIA DEL FUTUR

EL RESULTATLA COMPANYIALA XIFRA

Marcadors

 L'aerolínia de bitllets barats
easyJet va registrar unes
pèrdues netes de 61 milions
d'euros en el semestre fins al
31 de març, però va augmentar
en tres milions el nombre de
passatgers.

easyJet
PERD 61 MILIONS

D’EUROS EL DARRER
SEMESTRE

 Les vendes mundials de
l'empresa automobilística
txeca Skoda van créixer el
10,1% l'abril, en comparació
amb el mateix període de
l'exercici anterior, fins a
totalitzar 107.100 unitats

Skoda
AUGMENTA LES
SEVES VENDES

MUNDIALS EL 10,1%

L’EMPRENEDORIA TÉ PREMIL’Ajuntament de Manresa, per una banda, i la Cambra de Comerç, Althaia i la Generalitat de Catalunya, per
l’altra, van lliurar ahir sengles guardons destinats a promoure l’esperit emprenedor entre els joves de Manresa i l’entorn
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Ŵ��0�	��0�	� �
�����	������������	?��(� � 4!��$�� F��� � ������	P$�����



Economia i Empresa | Redacció | Actualitzat el 16/05/2018 a les 11:40

La tecnologia s'imposa en la quarta
edició dels premis Talent+Empresa

Imatge dels guanyadors de la quarta edició del certamen Talent+Empresa | Catpress

Sis projectes d'empresa desenvolupats per estudiants de formació professional del Bages rebran
suport i acompanyament expert per convertir-los en negocis reals. Així va posar-se de manifest
durant la quarta edició dels premis Talent+Empresa, que van lliurar-se dimarts al migdia al teatre
Kursaal de Manresa, i que van mostrar un marcat accent tecnològic, amb propostes que fan ús
de les TIC en benefici de la salut, la qualitat de vida de les persones amb discapacitat o
l'aprenentatge.

La iniciativa, impulsada per la Cambra de Comerç de Manresa, la Fundació Althaia i el departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, va premiar els següents treballs:

Cicles formatius de grau mitjà

Drinks for all

De Medina Olivares, Álvarez Almendros i Caelles Rodríguez de l'Escola Joviat de Manresa. Es
tracta d'un objecte de plàstic amb capacitat per portar fins a 6 gots a la vegada. D'utilitat en
festivals i locals de festa per anar a buscar beguda.

Tempssemàfor

D'Isa Sánchez de l'Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet. Dispositiu adreçat a persones
grans i/o amb mobilitat reduïda mitjançant el qual poden allargar el temps de pas en un semàfor.

ELAC

De Laura Pujol, Anna Escobar, Esther Codina i Cristina Martínez de l'Escola Montserrat de Sant
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Vicenç de Castellet. Mitjançant la realitat virtual s'aposta per reforçar aprenentatges a través d'una
experiència més personal.

Cicles formatius de grau superior

SED4

De Gemma Navarrete de l'INS Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. Projecte d'empresa
dedicada a l'assessoria esportiva per a tots els públics en els àmbits de la nutrició, l'alimentació, la
psicologia esportiva, l'entrenament i la fisioteràpia.

Run to win

D'Àlex Ollé i Ferran Rovira de l'INS Lacetània de Manresa. Es tracta d'una aplicació mòbil de
recompenses a través de l'exercici físic que realitzes. La recompensa és intercanviable en
programes de gimnassos i equipaments esportius.

Familyhort.

De Zhor Khazzame i Zineb El Hghitni de l'INS Guillem Catà de Manresa. L'arrendament d'un espai
en un hort ecològic a partir d'una quota mensual amb la que s'estableix el manteniment, la
participació i la recollida d'una part de la producció.
 
Els projectes guardonats van rebre un premi econòmic per gentilesa de CaixaBank i la Patronal
Metal·lúrgica del Bages. A més, els de grau superior estan premiats amb 2.500 euros en
concepte de beca d'estudis a la UManresa-FUB. A banda, tots sis projectes tenen a la seva
disposició una bossa de 2.500 euros per a les despeses de posada en marxa del negoci, gentilesa
d'ICL Iberia i Grup Taelus.
 
Althaia i CTM impulsen un dels projectes guanyadors del 2017

L'acte de dimarts també va servir per donar a conèixer la trajectòria que ha seguit un dels
projectes guanyadors en l'edició passada, una llitera hospitalària que permet reduir les radiacions a
l'hora de fer proves diagnòstiques i estalviar costos. Andrea Salguero, la seva autora, va explicar
que el projecte es troba en fase d'estudi per part del CTM i la Fundació Althaia per tal que
esdevingui una realitat.

En l'acte també hi van intervenir el director general de la Fundació Althaia, Manel Jovells, i el
president de la Cambra de Comerç de Manresa, Pere Casals, en representació de les dues entitats
impulsores del Talent+Empresa. Tots dos van destaca el valor de les idees per al teixit
empresarial, i la importància que té per a les empreses conèixer i aprofitar tot aquest talent que es
genera als centres educatius.
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El centre de Manresa serà esce-
nari des d’avui i fins diumenge de
la 38a edició de la fira ExpoBages
i la sisena en el nou format urbà,
coincidint amb la celebració de la
fira de l’Ascensió. I arriba, segons
els seus organitzadors, «més gran
que mai», amb 150 estands pro-
fessionals i una trentena d’entitats
col·laborant-hi, per dur a terme
una quarentena d’activitats gra-
tuïtes al carrer. A més, el comerç
local pot romandre obert tot el cap
de setmana, amb motiu de la fira
de l’Ascensió.

L’ExpoBages ocupa l’eix habi-
tual, que s’estén des del passeig  de
Pere III fins a plaça Major, amb el
carrer Guimerà i la Muralla com a
aparadors del sector més vistós de
la fira, el de l’automoció. L’edició
d’enguany també guanya espai: al
carrer Mestre Planes i la Font de
les Oques s’ubicaran una mostra
d’oficis i una de brocanters. 

Al llarg de la fira, es podran tro-
bar propostes comercials de sec-
tors com l’artesania, el turisme, la
gastronomia i serveis en general,
a més d’un ampli ventall d’activi-
tats paral·leles, que comprenen
tant actuacions musicals i teatrals,
com visites especials als museus
de la ciutat, jocs infantils i actes de
cultura popular i tradicional. A
banda, el comerç se suma a la fira
obrint el cap de setmana, i amb
activitats concebudes expressa-
ment per a l’ocasió, com és el cas
del carrer Nou, on els comerciants
instal·laran parades davant de les
botigues, en molts casos amb des-
comptes, avancen els propietaris
de botigues d’aquest carrer.

La inauguració oficial de la fira,
que enguany repeteix la figura del
poble convidat, amb Súria agafant
el relleu de Sant Vicenç, tindrà lloc
demà, a les 11.30 del matí, a l’ins-
titut Lluís de Peguera. A l’acte hi
assistirà el secretari d’Empresa i
Competitivitat de la Generalitat,
Joan Aregio, i hi haurà una petita
xerrada de la historiadora Lluïsa
Font sobre les fires de mostres a
Manresa. En aquest mateix acte es
lliurarà el premi Pollet d’Or al
grup manresà Gossos, en reconei-
xement als seus 25 anys de trajec-
tòria artística (vegeu programa
complet d’activitats i la informa-

ció ampliada sobre els diversos
aspectes firals al suplement que
es lliura avui amb aquest diari).

Les atraccions, als Trullols
La fira tindrà el seu complement
per als joves al sector dels Trullols,
a les parcel·les entre els carrers
Agustí Coll, Caietà Mensa i Damià
Rius, on s’hi ubicaran, per segon
any, les atraccions. Es repeteix,
doncs, una fórmula que l’any pas-
sat va satisfer el comerç dels Tru-
llols però que va rebre les crítiques
de la Cambra de Comerç, que va-
lorava que aquesta ubicació havia
tingut «un impacte molt negatiu
per al comerç del centre». Un any
després, la Cambra treu ferro a les
crítiques i, tot i que manté que la
ubicació als Trullols «dispersa la
fira», el president de l’ens cameral,
Pere Casals, aclareix ara que «es
tractava d’una reflexió en veu
alta». «Hi veiem les mateixes pe-
gues, però no ho podem impedir,
i el polígon dels Trullos està en el
seu dret de fer propostes».

Segons Casals, la Cambra ha
mantingut converses amb l’Ajun-
tament per trobar una altra data
en què les atraccions es puguin
ubicar als Trullols, per evitar la
coincidència amb l’ExpoBages,
però «és difícil posar-hi calenda-
ri», diu el president de la Cambra.

El president de l’associació
d’empresearis dels Trullols, Xa-
vier Padró, insisteix en els benefi-
cis que suposa per al sector tenir-
hi les atraccions aquest cap de set-
mana i recorda que ja es va repetir
la fórmula el novembre passat,
per la fira de Sant Andreu, sense
queixes per part de ningú. «No se
n’ha parlat més», de les crítiques
de l’any passat de la Cambra, diu
Padró.

Per part de l’Ajuntament, fonts
municipals asseguren que «hi va
haver reticències la primera vega-
da, però el segon cop [Sant An-
dreu] es va comentar amb tothom
i hi va haver consens. Per tant, el
tema ara ja no s’ha posat damunt
la taula: es considera que aquest
és, a dia d’avui, el lloc més adient
per a les atraccions». Segons les
mateixes fonts, «l’Ajuntament no
té a disposició actualment cap
ubicació alternativa que sigui més
adequada, ni per qüestions d’es-
pai ni de seguretat ni de comodi-
tat per als firaires, i totes les parts
ja donen el tema per superat».

Per facilitar els desplaçaments
entre el centre i les atraccions als
Trullols, Bus Manresa reforçarà el
servei aquest cap de setmana amb
un servei especial de les línies L1
Balconada i L8 Perimetral. També
la línia LF desviarà el recorregut

habitual per fer parada als Tru-
llols. De forma conjunta, apunta
l’Ajuntament, les tres línies oferi-
ran servei amb una freqüència de
10 minuts.

Afectacions de trànsit
També es preparan, com és habi-
tual, notables canvis en la mobi-
litat i l’aparcament al centre, ja
que s’ocuparan carrers com la
Muralla del Carme, el Guimerà i
el passeig de Pere III, dels quals es
restringirà el trànsit. Així, a partir
de demà a les 8 h fins diumenge a
les 22 h es tallarà el trànsit de ve-
hicles a la muralla del Carme i a
Sant Domènec, entre la carretera
de Vic i la de Cardona; al carrer
Guimerà, entre el passeig de Pere
III i la Muralla; al primer tram del
Passeig (ambdós laterals); segon
tram del Passeig (entre plaça Es-
panya i Guimerà lateral, al costat
del carrer Canyelles); al carrer
Jaume I; als carrers Nou i de la Ca-
nal; a l’Alfons XII (entre plaça Lli-
sach i carrer Vilanova); a la Plana
de l’Om; i als   carrers Vilanova, Ur-
gell, Born i la plaça Sant Domè-
nec. Els vehicles es desviaran en
recorreguts alternatius senyalit-
zats. 

D’altra banda, es tallaran els
passos de vehicles del carrer Sè-
quia, la plaça Onze de Setembre i

a la plaça Espanya, que travessen
el Passeig. Per la seva banda, els
usuaris dels guals situats dins la
zona de restricció de trànsit, tant
dissabte com diumenge, hauran
de sortir abans de les 9 h i podran
tornar a accedir-hi a partir de les
22 h (de 9 a 22 h no es podrà acce-
dir ni sortir dels guals). També hi
haurà afectacions al servei de bus
urbà, que es poden consultar al
web www.manresabus.com o bé
al telèfon 938 757 150. Els serveis
de transport públic interurbà
també modificaran els seus recor-
reguts d’acord amb els talls de
trànsit establerts en el pla de mo-
bilitat dissenyat per a l’ExpoBa-
ges. D’aquesta manera, la parada
de serveis interurbans de la plaça
Espanya quedarà anul·lada tots
dos dies. Es poden consultar les
afectacions als serveis a través del
telèfon 938 746 800 (estació d’au-
tobusos). Per la seva banda, la pa-
rada de taxis es traslladarà al car-
rer Circumval·lació, propera al
carrer Guimerà.

Per seguir els protocols de se-
guretat establerts, l’Ajuntament
ubicarà barreres de formigó en
quatre punts d’accés al recorregut
firal: a les confluències
Muralla/carretera de Vic, Mura-
lla/carretera Cardona, Guime-
rà/Carrió; i Crist Rei.

CARLES BLAYA MANRESA

L’ExpoBages obre portes avui amb 150 estands
i la col·laboració d’una trentena d’entitats
Les atraccions es mantenen als Trullols, tot i que la Cambra demanava l’any passat un canvi d’ubicació per no afectar el comerç

C. B.

Ahir es feien els darrers preparatius als estands del passeig de Pere III per obrir avui la fira
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ECONOMIA

 El consum de ciment a
Catalunya va caure el març el
3,8% respecte al mes anterior,
de manera que es va trencar
una tendència de gairebé
quatre anys (des d'agost del
2014) d'increments mensuals

3,8%
CAU EL CONSUM DE

CIMENT DESPRÉS DE
QUATRE ANYS

LA COMPANYIALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 La companyia argentina
Satellogic, que opera
microsatèl·lits que ofereixen
imatges d'alta resolució, ha
ubicat la seva seu europea a
Barcelona, on es proposa crear
cent llocs de treball l'any 2020.

Satellogic
UBICA LA SEVA SEU

EUROPEA A
BARCELONA 

 L'endeutament públic
espanyol continua en la seva
tendència alcista i el març ha
sumat un nou rècord històric,
en registrar la xifra més alta
en la sèrie del Banc d'Espanya
que comença el 1994


CREIX 

L’ENDEUTAMENT
PÚBLIC ESPANYOL

LA GRAN FIRA MULTISECTORIAL DE MANRESADes d’avui fins diumenge, l’ExpoBages tornarà a omplir d’activitat comercial i lúdica el centre
de la capital del Bages. La fira, que comporta una important afectació en la mobilitat, arriba amb més espai i participants que mai
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La Fira d'Ocupació Jove del Bages ja
té confirmades 24 empreses
Serà la primera edició d'una fira adreçada a joves menors de 30 anys que estiguin
buscant feina

Vint-i-quatre empreses ja han confirmat la seva presència a la primera Fira d'Ocupació Jove del
Bages, que es farà el proper dijous, 24 de maig, a la fàbrica de l'Anònima de Manresa. La fira
s'adreça a joves menors de 30 anys que estiguin buscant feina. I és que les empreses hi cercaran
perfils molt diversos, tant per incorporar-los de manera immediata a les seves plantilles com per
a vacants a mitjà i llarg termini. La fira es farà de 9 del matí a 2 del migdia amb entrada gratuïta i la
possibilitat de participar en activitats paral·leles com tallers i xerrades per millorar l'ocupabilitat
dels joves assistents.

Les empreses inscrites fins al moment són ICL, A. Raymond, Diesa, Montserrat, Oliva Torras,
Conserves Ferrer, Grup Llobet, Thor, Denso, Althaia, Avinent Implant System / Vilardell Purtí,
Deporvillage, Ausa, Cots i Claret, Decathlon, Friman - Garoina, Gestamp, Tous, Masats,
Tecnium, Fes Mes, Grup Soler, Bonarea i Aki Bricolaje. La bona acollida de la fira per part de les
empreses del territori ha suposat que l'espai disponible s'hagi omplert ràpidament, de manera que
queda molt poc marge per a noves incorporacions.

La primera Fira d'Ocupació Jove del Bages està impulsada per la Cambra de Comerç de Manresa
amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i s'emmarca dins del Programa Integral de Qualificació i
Ocupació (PICE), que duen a terme les Cambres per lluitar contra l'atur juvenil. La fira té per
objectiu posar en contacte joves que busquen feina amb empreses que necessiten cobrir llocs de
treball.
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El Grup Front Comú, integrat
per diverses entitats per recaptar
diners i promoure l’ampliació de
l’Hospital de Dia d’Oncologia i
Hematologia de Manresa, es mar-
ca el repte d’elaborar un entrepà
gegant (si és possible de fins a mil
metres) com a proposta estrella
d’una nova campanya de recolli-

da de fons per al projecte.
La idea es va donar a conèixer

ahir en el marc de l’ExpoBages a
l’estand informatiu que Althaia, el
Gremi d’Hoteleria i la UBIC i
Manresa+Comerç tenen al Pas-
seig. El president del Gremi d’Ho-
teleria, Diego Sánchez, va dema-
nar «la implicació del màxim
d’entitats» en aquesta jornada,
que es farà el dissabte  de juliol
al passeig de Pere III de Manresa
a partir de les  de la tarda. «Volem
que això sigui un èxit i recaptar
tants diners com puguem».

Es tractaria de fer un gran en-
trepà, i després repartir-ne petites

porcions entre la gent, que paga-
ria una quantitat simbòlica. Tot
plegat es vol acompanyar d’altres
activitats encara per definir, que
allargarien la jornada fins a la nit.

Per la seva banda, el director

adjunt d’Althaia, Albert Estiarte,
explicava ahir que les obres del
nou Hospital de Dia «estan molt
avançades», i que properament
s’ensenyaran a les entitats que hi
col·laboren. A final de juny ja s’hi

podran atendre malalts, i a la tar-
dor es preveu haver completat
tots els treballs.

Amb les campanyes fetes, s’ha
recollit més de mig milió d’euros.
El projecte val dos milions.

J. E. MANRESA

El futur Hospital de Dia es
fa un lloc a la fira i anuncia
una nova campanya
�El repte és fer un entrepà
gegant el 14 de juliol al
Passeig i repartir-lo en
porcions per recaptar diners

SALVADOR REDÓ

Membres del Grup Front Comú que promou el nou hospital, ahir davant l’estand de la fira
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L’ExpoBages és el principal
aparador de l’activitat econòmica
de la Catalunya Central cap a l’ex-
terior, però necessita poder-se
ampliar per continuar desenvolu-
pant el seu paper d’ambaixador i
refermar-se com a pol d’atracció
de visitants. Així es va posar de
manifest en l’acte inaugural que
es va fer ahir al migdia a  l’institut
Lluís de Peguera de Manresa,
amb presència del president de la
comissió organitzadora del certa-
men, Llorenç Juanola; l’alcalde de
Manresa, Valentí Junyent; el regi-
dor Joan Calmet, el president de
la Cambra de Comerç, Pere Ca-
sals; i el secretari d’Empresa i
Competitivitat de la Generalitat,
Joan Aregio, que hi va ser com a
convidat.  

Juanola va posar de manifest la
importància d’aquesta fira, «que
és la més gran i la que té més his-
tòria de la Catalunya Central», i en
va destacar «l’esperit ciutadà i el
seu caràcter transversal», que fan
«que cada cop hi hagi més entitats
que vulguin participar-hi». Va dir
que el fet d’haver retornat la fira al
centre de la ciutat ara fa sis anys
ha contribït a reforçar aquest pa-
per de projecció exterior que de-
senvolupa, i també el seu atractiu,
«que fa que aporti diners a la ciu-
tat i al comerç». 

La Cambra demana més espai
Des de la mateixa Cambra de Co-
merç, Pere Casals també va valo-
rar els beneficis que l’ExpoBages
té per a la ciutat i la comarca, però
en va demanar una projecció en-
cara més gran: «S’ha d’ampliar
l’abast d’aquest esdeveniment»
amb l’objectiu d’enfortir la fira

com «l’instrument per donar a co-
nèixer a tothom que aquí hi ha
cultura, patrimoni i riquesa». Va
admetre que «aquest any teníem
més coses per mostrar i més espai
per ocupar, però no hem acabat
de trobar la solució», i va manifes-
tar la voluntat de treballar-hi de
seguida per solucionar-ho de cara
a properes edicions: «Si tenim
gent, esdeveniments i cultura per
mostrar, també hem d’aconseguir
tenir l’espai».

Per la seva banda, Aregio va
parlar de l’ExpoBages i de la Fira
de l’Ascensió com un reflex de
l’activitat econòmica de la Cata-
lunya Central i, a petita escala, «de
la diversificació de l’economia ca-
talana». Va dir que fires com
aquesta serveixen per dinamitzar
econòmicament els territoris,

amb el repte d’afrontar «una nova
revolució industrial, que no és
una evolució, sinó una ruptura
amb el model anterior», i que es
reflectirà en camps com el de la
recerca i la intel·ligència artificial. 

Finalment, l’alcalde de Manre-
sa, Valentí Junyent, va destacar «la
bona salut» d’ExpoBages, si bé
també va remarcar la necessitat

d’aprofitar-la per «insistir en el
nostre protagonisme», entenent
que, de cara enfora, «no hem aca-
bat de fer perceptible la realitat
territorial (amb referència al con-
cepte de la Catalunya Central)».

Acabats els parlaments, la his-
toriadora Lluïsa Font va explicar
en una ponència les cinc fires his-
tòriques de Manresa que es van
desenvolupar a l’entorn de l’insti-
tut Lluís de Peguera, els anys ,
, ,  i .

«Som els Gossos de Manresa»
En el transcurs de l’acte d’inaugu-
ració d’ahir, Junyent va lliurar al
grup manresà Gossos el Pollet
d’Or, amb què es distingeixen per-
sones o entitats que projecten
Manresa a l’exterior. En nom del
grup, Natxo Tarrés va recollir un

guardó «que ens honora», i va vo-
ler dedicar-lo a la ciutat de Man-
resa, «que sempre ens ha donat
suport i ha confiat en el nostre
projecte». 

Gossos ha rebut el Pollet d’Or
en reconeixement als seus  anys
de trajectòria musical, durant els
quals «hem volgut portar el nom
de la ciutat al món, que és la nos-
tra responsabilitat», va dir Tarrés,
i va assegurar sentir-se’n orgullós:
«Sempre diem que som els Gos-
sos de Manresa».

Tarrés també va recordar els
seus anys d’estudiant al Lluís de
Peguera, on ahir se celebrava l’ac-
te, i on va compartir aules amb el
seu company de grup musical
Oriol Farré. Uns temps que «re-
cordem amb caliu, amor i una cer-
ta enyorança».

JORDI ESCUDÉ MANRESA

El certamen es reivindica com una oportunitat
de projecció exterior que necessita créixer més
�L’acte inaugural va ressaltar els beneficis de la fira per al territori �El grup Gossos va rebre el Pollet d’Or pels seus 25 anys

SALVADOR REDÓ

A l’esquerra, l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, amb Natxo Tarrés, Roger Farré i Juanjo Muñoz, de Gossos, amb el Pollet d’Or

Pere Casals, de la Cambra: «Si
tenim gent, esdeveniments i
cultura per mostrar, també
hem de tenir l’espai»

El grup musical Gossos va
dedicar el Pollet d’Or a la
ciutat de Manresa, «que
sempre ens ha donat suport»
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