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Sant Julià treu 
a concurs les 
obres de la 
biblioteca

Sant Julià de Vilatorta

T.V.

El ple de l’Ajuntament de 
Sant Julià, integrat per 11 
regidors d’AVV-AM, va 
aprovar dilluns la licitació 
de les obres per construir la 
nova biblioteca municipal a 
l’Arca de Noè. Si no hi ha res 
de nou, la previsió és que els 
treballs comencin a mitjan 
desembre. En total s’allar-
garan 16 mesos i aniran 
emparellats amb una mi-
llora de la climatització del 
consultori mèdic, que ocupa 
la planta baixa de l’edifici 
i se servirà del sistema de 
pous de geotèrmia del nou 
equipament. L’alcalde, Joan 
Carles Rodríguez, destaca 
que quan la biblioteca sigui 
una realitat el poble compta-
rà amb un actiu “de primer 
ordre” a l’hora de “dinamit-
zar i intensificar l’activitat 
social i cultural”. També que 
pot esdevenir punt de troba-
da per als alumnes de l’escola 
Bellpuig i el col·legi El Roser.

La millora de la climatit-
zació del CAP requerirà una 
inversió de 88.000 euros, 
mentre que la construcció 
de la biblioteca s’enfila fins 
a gairebé un milió i mig. 
L’Ajuntament compta amb 
una subvenció de 200.000 
euros de la Generalitat i 
d’ajuts de la Diputació de 
Barcelona que superen els 
320.000, però de tota manera 
hi haurà de destinar una part 
important del romanent de 
tresoreria.

La fundació privada 
Buxaderas-Grau de 
Tona ofereix espais 
als artistes joves

Tona La Fundació Buxa-
deras-Grau de Tona ha fet 
pública la convocatòria Art 
Jove, amb la qual vol pal·liar 
“les dificultats de les perso-
nes joves en la recerca d’es-
pais on poder desenvolupar 
una activitat creativa”. La 
fundació ofereix gratuïta-
ment la sala d’exposicions 
que té al número 12 del car-
rer Major per poder exposar, 
durant tres setmanes, el pro-
per mes de març de 2022. Per 
optar-hi cal tenir entre 18 i 
35 anys, viure a Catalunya i 
presentar una petició amb un 
projecte expositiu a l’adreça 
<buxaderasgrau@gmail.
com>. Es concedirà un ajut 
de 500 euros al projecte esco-
llit. La convocatòria es repe-
tirà cada any, i el veredicte es 
farà públic el dia 15 de gener. 

L’arquitectura  
i el paisatge, en el 
concurs fotogràfic 
del COAC-CC
Vic Prop de dues-centes 
obres s’han presentat a la 
sisena edició del concurs 
fotogràfic que convoca la 
demarcació de Comarques 
Centrals del Col·legi d’Ar-
quitectes (COAC-CC) i que 
aquest dijous entregava els 
premis a Vic. La participació 
ha anat creixent amb l’ober-
tura del premi a participants 
no arquitectes i la difusió 
en xarxes socials, tal com 
remarcava Manel Alcubierre, 
responsable de Cultura de la 
demarcació. El premi COAC 
va ser per a Samuel Lagarta; 
el premi Ciutat de Vic, per a 
Dolors Oms, i el premi Cen-
tre Històric de Manresa, per 
a Miquel Planella, segons 
el veredicte del jurat, que 
integraven els arquitectes i 
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Les regidores Blanca Sánchez i Teresa Codinach i, a la dreta, Estela Delgado

Campdevànol

Isaac Muntadas

Des d’aquest divendres i fins 
diumenge, Campdevànol 
celebrarà la quarta edició 
de la Biennal del Metall, la 
fira que vol posar en relleu 
el patrimoni industrial del 
municipi vinculat amb el 
ferro. Enguany, l’acte central 
serà aquest dissabte al mig-
dia amb la inauguració de 
l’espai museístic del centre 
Pyrfer del Molí Gros i de la 
ruta del ferro i de l’aigua. La 
directora del projecte Pyrfer, 
Estela Delgado, va explicar 
dimarts en la presentació 
que hi ha quatre sales vin-
culades a l’aigua, el foc, el 

ferro i la natura, i s’hi podran 
veure peces cedides pel 
Museu Etnogràfic de Ripoll 
com un mall dels que s’uti-
litzaven per picar el ferro. El 
lloc on s’ubica la instal·lació 
museística, el Molí Gros, 
està datat al segle XVII i va 
funcionar com a molí fariner 
fins al 1878. A principis del 
segle XX, Ramon Noguera 
va demanar permís per fer-hi 
una turbina moguda per l’ai-
gua per produir electricitat 
per a Campdevànol. 

A banda de les parades 
d’artesania, la Biennal del 
Metall inclourà una expo-
sició de ganivets artístics 
i demostracions de forja. 
Dissabte a la tarda destaca la 

Campdevànol, a punt 
per inaugurar museu

Ubicat al Molí Gros, se centra en la metal·lúrgia

presentació d’un llibre relaci-
onat amb el Molí Gros i una 
conferència històrica sobre 
la vila i el ferro, seguida d’un 
col·loqui titulat “Les dones 
i el ferro”. La fira es clourà 
diumenge al migdia amb la 
ballada pendent de la Dansa 
de Campdevànol, que es va 
anul·lar el dilluns de festa 

major, i l’entrega de la bara-
na artística de forja realit-
zada durant el certamen per 
Eulogio Villalobos, represen-
tant del poble al Cercle de 
Ciutats Europees del Metall. 
La Biennal tindrà enguany 
un format reduït i es preveu 
que hi assisteixin una vinte-
na de forjadors.
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Cristina García Rodero

El festival Terra Gollut reuneix fotoperiodistes al Balneari Montagut

Del cinema a la fotografia

Campelles

J.V.

El Festival Terra Gollut gira 
aquest cap de setmana del 
cinema cap a la fotografia, 
que serà la protagonis-
ta principal de dissabte. 
Aquest dia, l’antic Balneari 
Montagut de Ribes acollirà 
la primera Jornada de Foto-
grafia Compromesa, amb 
tallers, exposicions i taules 
rodones en què participaran 
professionals del prestigi de 

Xavier Borràs, Joan Guerre-
ro o Smita Sharma, i també 
noms rellevants d’altres 
àmbits, com la filòsofa Mari-
na Garcés. Durant la tarda, 
es farà una taula rodona 
sobre els límits del fotope-
riodisme, en què participarà 
Marc Sanyé, col·laborador 
d’EL 9 NOU, i la filòsofa 
Marina Garcés, i una altra 
sobre el context cultural en 
el tractament de les imatges. 

La jornada s’acabarà a 
la nit amb la primera Vet-

llada de la Fotografia, que 
homenatjarà Cristina García 
Rodero, la primera dona 
fotògrafa de l’Estat que va 
entrar a l’agència Magnum, 
que oferirà una xerrada i a 
qui se li entregarà el Premi 
a la Trajectòria Fotogràfi-
ca. Aquest acte tindrà lloc 
a l’església de Montagut. 
Durant el dia, entre altres 
activitats, es podrà veure 
als jardins del balneari 
l’exposició mòbil “Refugis 
pandèmics”, instal·lada en 

una furgoneta Volkswagen 
vinculada al projecte d’espai 
artístic itinerant Kombi-
nart.

fotògrafs Ferran Blancafort 
i Marc Ballús i el fotògraf 
Toni Anguera. També es 
concedia un premi popu-
lar, segons el nombre de 
m’agrada a Instagram, que 
igualment va correspondre 
a Samuel Lagarta. Tots els 

participants havien treballat 
el tema comú Arquitectura 
i Paisatge, “perquè venint 
del tancament i la pandè-
mia volíem provocar que la 
gent sortís i mirés”. Rosa 
Vestit, delegada territorial 
del govern a la Catalunya 

Central, va remarcar la for-
ça de l’associacionisme. A 
la fotografia, guanyadors, 
representants del Col·legi 
d’Arquitectes i autoritats 
a la sala d’exposicions de 
la delegació de Vic, on es 
poden veure les fotografies.


