
EL CALAIXNOU9EL Divendres, 9 d’octubre de 202044

M
A

R
C

 S
A

N
Y

É

Guanyadors i autoritats, dilluns durant el lliurament dels premis a la seu de Vic del COAC, on es pot visitar l’exposició de les 20 obres seleccionades
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La fotografia guanyadora del Premi Ciutat de Vic

Arquitectura i ombres
El calldetenenc Marc Rifà, entre els guanyadors del 5è Concurs Fotogràfic COAC

Vic

M.E.

L’ombra en l’arquitectura. 
Era el lema que havia d’ins-
pirar els participants a la 5a 
edició del Concurs Fotogrà-
fic COAC-CC, organitzat des 
de la seu de Vic del Col·legi 
d’Arquitectes. Una edició 
que ha multiplicat el nombre 
d’imatges presentades –de 
les 25 de l’any passat a les 
185 d’enguany–, en bona part 
gràcies al fet que, per prime-
ra vegada, s’obria al format 
Instagram. Dilluns es van 
lliurar els guardons, coinci-
dint amb el Dia Mundial de 
l’Arquitectura.

Dels tres premis atorgats, 
un es va quedar a Osona. Es 
tracta del Premi Ciutat de 
Vic, per al calldetenenc Marc 
Rifà, amb una suggerent 
imatge de llums i ombres a 
través d’una finestra –Rifà 
viu actualment a Suècia i 
el guardó el va recollir en 
nom seu Jordi Comas–. El 
Premi COAC-CC va ser per 
a Miquel Planells, veí de 
Banyoles, i el Premi Centre 
Històric de Manresa, per 

Vilamala i Molist, premiats

Vic/Manlleu Dos fotògrafs osonencs han obtingut 
el segon premi en el concurs anual de meteorologia 
que convoca l’Associació Catalana d’Observadors 

de Meteorologia. Els premis es van lliurar dissabte 
en el marc de la 25a edició de les Jornades Meteo-
cat, que van tenir lloc al CosmoCaixa de Barcelona. 
La manlleuenca Carme Molist va obtenir el segon 
premi a la categoria de Paisatge i Meteorologia 

amb Doble arc de Sant Martí (a l’esquerra), mentre 
que amb Cumulonimbus-enclusa tarda enllà (a la 
dreta), el vigatà Emili Vilamala també va aconse-
guir la mateixa posició en l’apartat de Fenòmens 
Meteorològics.
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de l’Ajuntament de la capital 
del Bages. “Redescobrir els 
centres històrics, en aquest 
cas a través de la fotografia, 
és un concepte en què cre-
iem”, va destacar Claudina 
Relat, regidora de Centre 
Històric de Manresa. L’acte 
va estar presidit per Alba 
Camps, delegada territorial 
a la Catalunya Central, que 
va agrair al Col·legi d’Ar-
quitectes el fet de ser “una 
de les poques entitats” que 
representa aquest territori. 
“Projectes compartits entre 
Vic i Manresa només poden 
portar a l’èxit”, va reblar. 

“En aquests cinc anys 
hem anat variant el format 
amb l’objectiu de continuar 
fomentant la visió de l’arqui-
tectura a través de la fotogra-
fia”, va destacar el president 
de la delegació, Miquel Sitjà. 
La mostra, que acull una 
selecció de les 20 millors 
imatges, es podrà visitar a la 
seu de Vic fins al proper 31 
d’octubre, i pel novembre 
viatjarà a Manresa. El jurat 
del concurs estava format 
per Ferran Blancafort, Marc 
Ballús i Manel Esclusa.

al manresà Xavier Serrano. 
Precisament, aquest és el 

primer any que el concurs 
comptava amb la implicació 

L’Esquirol lliura els 
premis del concurs de 
fotos del Collsacabra

L’Esquirol La plaça Nova de 
l’Esquirol serà l’escenari, 
dissabte a partir de les 8 del 
vespre, del lliurament dels 
premis de la quarta edició 
del Concurs Fotogràfic 
Internacional del Collsaca-
bra. Es tracta d’un dels actes 
més destacats dels que acull 
l’Esquirol dins del programa 
Collsacabra Viu, que durant 
tot aquest mes d’octubre 
comparteix, de forma itine-
rant, amb Rupit, Tavertet 
i Cantonigròs. Pel mateix 
dissabte, l’Esquirol ha orga-
nitzat diferents propostes 
d’aventura (que continuaran 
diumenge), una audició de 
sardanes (dissabte a la tarda) 
o un campionat de bitlles 
catalanes (diumenge a la tar-
da). Paral·lelament, dissabte 
s’obre un procés participatiu 
per decidir què s’ha de fer 
amb l’antiga fàbrica de Can 
Quel, i diumenge a les 11 del 
matí es presentarà el projec-
te municipal d’horts socials.

La tercera Fira 
al Parc, de Vic, 
s’ajorna uns dies

Vic Aquest dissabte i diu-
menge s’havia de celebrar la 
tercera de les propostes firals 
de petit format que l’Ajun-
tament de Vic ha programat 
per aquesta tardor al parc 
Balmes de Vic, sota el títol 
de Fira al Parc. En aquest cas 
estava dedicada a l’artesa-
nia. A causa de les mesures 
restrictives per contenir la 
pandèmia, però, s’ha decidit 
traslladar-la al cap de set-
mana del 31 d’octubre i 1 de 
novembre. Sí que mantenen 
el calendari per ara l’Slot al 
Parc (18 d’octubre) i Alimen-
tació al Parc (24 i 25 d’octu-
bre). D’altra banda, aquests 
dies també s’havien de cele-
brar les festes del barri de la 
Calla, però han quedat suspe-
ses fins a l’any que ve. 


