
Des De 1975

a fredvic acumulem 
experiència i formació 
continuada a través de 
la nostra feina, fet que 
ens permet establir una 
relació professional, i 
alhora cordial, amb els 
nostres clients. 

Un servei altament especialitzat i variat:

contractes anuals de manteniment preventiu.

estudis d’impacte ambiental i estalvi energètic.

Projectes d’insonorització.

Muntatge, gestió i control de sistemes de monitoratge a distància, 

via mòdem (centre d’atenció telefònica).  

especialistes en refrigeració industrial

pr0jectes
estudi, realització i 

legalització de tota 

mena de projectes 

de refrigeració, aire 

condicionat i hostaleria.

servei tècnic 

i manteniment

comptem amb un equip 
humà capaç de resoldre tot 
tipus de problemes per tal 
de complir el nostre objectiu 
principal: el millor servei.

servei tècnic
24 HOres

Dilluns, 28 d’abril de 2008

CULTURA NOU9EL 23

Joan Triadú entrega els premis 
que porten el seu nom, a Ripoll
Ripoll Aquest divendres es van lliurar al 
Consell Comarcal del Ripollès els premis de 
poesia i prosa Joan Triadú, amb la presència 
de l’escriptor, pedagog i crític literari ribetà 
que els dóna nom. En total, es van presentar 
396 treballs de diferents centres educa-
tius de la comarca. Els guardons, dividits 
en quatre categories en funció de l’edat, 
van premiar els tres millors treballs. En la 
categoria de tercer i quart de Primària, el 
primer premi en poesia va ser per a Yasmi-
na Benaali i en prosa per a Gerard Alejo. En 
la categoria de cinquè i sisè van guanyar, 

en poesia, Àlex Corredera i, en prosa, Marc 
Gómez. En primer i segon d’ESO, van ser els 
guanyadors Eudald Franquesa en poesia i 
Òscar Pérez en prosa. Per últim, en la cate-
goria de tercer i quart d’ESO i Batxillerat, 
els primers premis van recaure en Carla 
Soler, en poesia, i Laia Capdevila, en pro-
sa. Joan Triadú es va alegrar, una vegada 
més, de ser a Ripoll, i va donar les gràcies 
per ser-hi amb “llibertat, solidaritat, bona 
companyia i pau”. El jurat també va donar 
un premi especial a un grup d’alumnes del 
centre Ramon Suriñach de Ripoll. A la foto, 
Joan Triadú enmig dels premiats, amb Enric 
Pérez, president del Consell, i Miquel Sit-
jar, delegat de Cultura a Girona.

A
LB

ER
T

 L
LI

M
O

S

Josep M. Diéguez, 
premiat per un 
text teatral sobre  
memòria històrica 

Vic

EL 9 NOU

El dramaturg Josep M. 
Diéguez, de Vic, ha rebut el 
primer accèssit a la primera 
edició del Premi 14 d’Abril 
de Teatre, convocat per la 
Direcció General de Memò-
ria Democràtica per a textos 
teatrals inèdits que fessin 
referència a la Segona Repú-
blica, la Guerra Civil, l’exili 
o l’antifranquisme. L’obra de 
Josep M. Diéguez, De vegades 
la pau, serà publicada junta-
ment amb la guanyadora del 
premi, Peus descalços sota la 
lluna d’agost, de l’escriptor 
Joan Cavallé. 

De vegades la pau traça 
un recorregut històric que 
comença amb l’esclat de la 
Guerra Civil, l’any 1936, i 
arriba fins als nostres dies, 
amb l’obertura d’una fossa 
comuna de víctimes del fran-
quisme. Entremig, s’hi situen 
episodis en una presó de 
dones, després de la guerra, 
o en fets clau de l’antifran-
quisme, com la Caputxinada 
de Sarrià.

L’escultor Enric 
Pla, d’Alpens, 
premiat per la 
UGT de Lleida

Alpens

EL 9 NOU

Enric Pla, d’Alpens, ha 
obtingut el segon premi en 
un concurs d’escultura pro-
mogut per la UGT de Lleida 
per la peça Teixit. L’escul-
tor, que signa amb el nom 
artístic de Pla Montferrer, 
va presentar-hi una peça 
que simbolitza el món de la 
filatura. El concurs premia 
les millors peces d’artistes 
que facin referència al món 
laboral, i en aquesta edició hi 
van participar 25 artistes de 
diferents llocs de Catalunya. 
El primer premi va ser per a 
Marc Sellarès, de Guardiola 
de Berguedà, per la peça Per 
dona, per mare, que fa refe-
rència a la injustícia d’un 
acomiadament laboral. L’en-
trega dels premis va tenir 
lloc dimarts, en un acte al 
qual va assistir el secretari 
general d’UGT de Catalunya, 
Josep M. Álvarez. Recent-
ment, l’escultor d’Alpens ha 
obtingut també un dels pre-
mis de la Ruta Almodóvar, a 
Castella-La Manxa.


