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L’ampliació del runam
de Sallent ignora tres
informes municipals
� El secretari, l’arquitecte i l’enginyer del consistori van elaborar dictàmens
tècnics contra el trasllat de la línia que no deixa créixer l’abocador �Pàg. 2 i 3

Aparcament regulat

I TAMBÉ...

El control de
la zona blava
de Berga fa
baixar les
denúncies
� Els conductors han
entès que s’ha acabat
la màniga ampla i el
2007 s’han hagut de
posar 8.177 sancions
menys que l’any an-
terior.�Pàg.11

Els triples
rivals, taló
d’Aquil·les
del Ricoh
� En set dels onze
partits ha encaixat
dotze cistelles de tres
punts.La deficient
defensa del tir exteri-
or fa mal.�Pàg.34

Lliurament de capons
al baró d’Alòs 

El castell
medieval de
Balsareny
deixa de ser
visitable

La família propietà-
ria del castell de Bal-
sareny, els barons
d’Alòs, han tancat la
finca a les visites en li-
quidar la relació amb
una família que n’ha-
via estat masovera i
l’ensenyava a qui ho
sol·licitava.�Pàg.8

Moià es converteix en escola de trapezistes
L’art del trapezi no es pot aprendre ni en un curs per correspondència ni al gimnàs del barri.Com moltes de les habili-
tats circenses, la del trapezista és, sovint, una formació que passa de família en família.A Moià, però, es pot aprendre a
solcar l’aire de cap per avall en un taller que s’ofereix cada dilluns i que atreu joves de tota la comarca. L’imparteix a
l’Ateneu La Pólvora la productora Trapezi Cinema,de Castellterçol.A la foto,alumnes fent un exercici.�Pàg.16

SEAT serà
la líder
europea
en energia
solar

Instal·laran al sostre
de la fàbrica el parc
de plaques fotovoltai-
ques més gran del
continent.�Pàg.30

Manresa guanya dos mil habitants
durant el 2007 i arriba als 76.000

La progressió demogràfi-
ca de Manresa es va man-
tenir accelerada durant el
2007, després de set anys
de creixement sense inter-
rupció. De fet, des que es
va trencar l’estancament

l’any 2000, el 2007 ha estat
el segon en què l’estirada
ha estat més forta, amb
2.073 habitants més,només
darrere del 2004, en què el
creixement va ser de 2.801.
Aquestes són les darreres

dades del padró municipal,
que no és oficial fins que
l’Institut Nacional d’Esta-
dística no les ratifiqui d’a-
quí a un any. En sis anys,
Manresa ha guanyat deu
mil nous veïns, la major

part procedents de la im-
migració estrangera, però
també de ciutadans de l’à-
rea metropolitana de Bar-
celona que s’hi han traslla-
dat atrets pel preu dels pi-
sos.�Pàg.5

MIREIA ARSO

ARXIUI/MIREIA ARSO

D.C./ARXIU



16 | SOCIETAT Dimarts, 29 de gener del 2008 | Regió7

É
s

la vid
a

L’Ateneu La Pólvora de Moià acull cada dilluns les classes a càrrec de la productora Trapezi Cinema

Aprenents de trapezistes
Moià apropa una vintena d’alumnes als espectacles aeris

�� PEPA MAÑÉ
�� Moià

L’Ateneu La Pólvora de Moià
acull des de fa tres anys un curs
de trapezi a càrrec de la produc-
tora Trapezi Cinema, que té la
seu social a Castellterçol, i del
qual ha sorgit un grup «amb mol-
tes ganes que fem es-
pectacles que hem por-
tat a diversos esdeve-
niments de la comar-
ca: la Fira de Turisme i
Lleure del Moianès, la
Setmana Jove de Mo-
ià, la Festa Major de
Vic...», explica la im-
pulsora de l’activitat, Sílvia Mar-
tín.«Només ens cal un pas més per
ser un companyia estable i profes-
sional», destaca.

La proposta del curs de trapezi
és «un projecte de cultura adreçat
a tothom, però especialment a la
gent jove, que normalment marxa

de Moià perquè no té ofertes de
lleure». El curs té el suport de
l’Ajuntament de Moià i de l’Ate-
neu, que és gestionat per un grup
de joves. Sílvia Martín destaca
l’acolliment rebut per part de
Roger Vives, en assenyalar que
l’Ateneu «és un espai amb el qual

estem molt contents
perquè sempre hem
tingut llibertat a l’ho-
ra de muntar els espec-
tacles».

Però el curs de tra-
pezi que es fa cada di-
lluns a L’Ateneu La
Pólvora no només ha

atret els joves moianesos, sinó
que aplega alumnes de la rodalia
de Manresa i Vic, entre altres in-
drets. De fet, s’ha aconseguit una
gran cohesió en el grup que, se-
gons Sílvia Martín,fa que les per-
sones que vénen de fora «s’hi in-
cloguin de seguida».

La impulsora del curs comenta
que, si bé quan va plantejar la
idea i va procedir a penjar el tra-
pezi a l’Ateneu «només hi havia
dues persones, la proposta ha
aconseguit cridar l’atenció de gent
de teatre que vol completar la seva
formació i de gent que busca fer es-
port, però no competir».De fet,se-
gons diu Sílvia Martín, a dalt del
trapezi «no només cal força, sinó
la coordinació de molts elements, i
el resultat és fer espectacles que
queden molt bonics».

Trapezi Cinema té actualment
una vintena d’alumnes a Moià,
dividits entre els grups de perfec-
cionament i d’iniciació i, com a
novetat d’enguany,l’específic per
a infants. De fet, aprofitant l’es-
purna que han encetat els espec-
tacles de trapezi a Moià, Martín
ja projecta, en col·laboració amb
l’Ajuntament, vincular-hi altres
arts com poesia,dansa,música...

Josep Carrera treballa ara a Vic

�� Josep Carrera i Mauri
Veterinari 

«Fa 25 anys no s’exigien
tantes anàlisis al bestiar»
�� JOAN CAPDEVILA
�� Castellterçol

El seu pare era ra-
mader i carnisser,
així que de petit ja
estava habituat al
bestiar. Va comen-
çar Enginyeria, pe-
rò va veure que no
li agradava i va anar
a Saragossa a estu-
diar Veterinària. Ja
llicenciat, va entrar
a treballar per a la
Generalitat, com a
cap de laboratori de
Sanitat Ramadera,
a Vic.

–Tenia vocació de
veterinari?

–Diria que va ser
una tendència natu-
ral, espontània, en-
cara que de primer
comencés amb Enginyeria. No
m’agradava perquè havia de
compaginar la feina de casa
amb els estudis. I aquella feina
em va empènyer a canviar d’es-
tudis. A més a més, un amic
dentista m’ho va aconsellar i li
vaig fer cas.

–I acabats els estudis, on va
treballar?

–Al començament, a Castell-
terçol mateix i a la rodalia.
Anava a les cases de pagès i les
granges que hi havia llavors.Hi
havia bestiar oví, porcí i boví,
eren animals de producció.

–I després?
–Vaig entrar com a veterinari

clínic a la cooperativa Plana de
Vic.Era el 1983.Allí, en aquells
anys, els veterinaris eren uns
professionals reconeguts i im-
portants.Avui dia, els veterina-
ris fan un servei més que aju-
den unes empreses determina-

des, a la ramaderia industrial o
a la pagesia.

–Aleshores es mirava tan
prim com ara amb la salut del
bestiar?

–No.Llavors no pertanyíem a
la Unió Europea i no s’exigien
tantes anàlisis ni hi havia tants
miraments.Avui dia, en segons
quins casos, si no es vigila prou
et poden acusar d’atemptar
contra la salut pública. Anys
enrere es van fer servir produc-
tes nocius, i en canvi ara els
controls que es fan són tan ex-
haustius que es garanteix amb
certesa absoluta la salut i la
qualitat alimentària.

–I avui dia un pagès pot ma-
tar el porc a casa seva?

–Sí, es deixa fer. Se’n diu ma-
tança domiciliària i es deixa fer
amb porcs i xais. Però s’han de
complir uns requisits, i sempre
sota vigilància veterinària.

SOLSONA MANRESA CASTELLCIR

Em dic Pere Bertolin Rovira. Vaig
néixer el 9 de gener a les 9.30
hores i pesava 2 quilos i 550
grams. Els meus pares es diuen
Helena i Xavier, i tinc un germà
que es diu Pau.

Som l’Oriol i l’Arnau García Ca-
rulla. Vam néixer el 9 de gener a
les 12.38 h i 12.39 h, i vam pesar
2,660 kg i 2,890 kg. Els nostres
pares es diuen Alba i Jordi, i la
nostra germana, Carla.

Em dic Bru Argemí Franch. Vaig
néixer el 10 de gener a les 13.13
hores i pesava 3 quilos i 290
grams. Els meus pares es diuen
Sandra i Jaume, i en sóc el pri-
mer fill.
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