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Els integrants del clúster
de la carn de porcí de Cata-
lunya, amb seu a Olot, te-
nen clar que la cooperació
i la innovació són clau per
mantenir la competitivi-
tat i el seu lloc predomi-
nant en el mercat i, per ai-
xò, la junta directiva ha
decidit reforçar el segon
d’aquests actius amb la
convocatòria d’un premi a
la innovació tecnològica.
Està dirigit als estudiants
de batxillerat, formació
professional i universita-
ris que estiguin a l’últim
curs durant el període
2016/17 en algun dels
centres educatius cata-
lans i que estiguin prepa-
rant el projecte final de ci-
cle o de grau.

Els projectes han de te-
nir com a base de treball la
cadena de valor principal
del sector porcí o els ser-
veis auxiliars. Es preveu
un premi únic de 10.000
euros repartits a parts

iguals entre l’estudiant i el
departament o tutor que
hagin realitzat el projecte.
A més, el guanyador tin-
drà la possibilitat de for-
malitzar un contracte de
treball en pràctiques en

una empresa del sector
carni porcí català.

Els treballs s’han de
presentar a Innovacc
abans del 15 de juliol del
2017. La comunicació de
finalistes es publicarà

abans del 31 d’octubre i el
lliurament de premis es fa-
rà en el marc d’un acte on
es presentaran els projec-
tes davant de persones del
sector carni porcí català, a
part dels socis d’Innovacc i
dels estudiants i tutors
participants.

L’Associació Catalana
d’Innovació del Sector
Carni Porcí té una trajec-
tòria de vuit anys i reuneix
empreses de tota la cade-
na de valor, a més d’insti-
tucions relacionades amb
el sector situades a l’en-
torn de les empreses. Ac-
tualment agrupa 89 asso-
ciats, 71 empreses i 18 ins-
titucions. Les empreses
associades tenen una fac-
turació total aproximada
de 3.340 milions d’euros i
més de 14.000 treballa-
dors. ■

Jordi Casas
OLOT

Innovacc busca talent per a
la innovació tecnològica
a El clúster de la carn de porcí ha convocat la primera edició d’un premi obert a estudiants que
preparen el projecte de final de cicle o grau a Aquest clúster aplega 71 empreses i 18 institucions

El vicepresident d’Innovacc, Xavier Espuña, i altres membres de l’entitat ■ J.C.

Pallassos sense Fronteres
protagonitza al Núria Social
d’Olot (21 d’octubre, de les sis
de la tarda a les nou del ves-
pre) una gala solidària per re-
captar fons per reconstruir
l’escola primària de Manigaon,
al Nepal, greument afectada
després del terratrèmol del
2015. El preu de l’entrada serà
invertit, és a dir, al final de l’es-
pectacle tothom pot dipositar
lliurement el que cregui que
és just i convenient. ■ J.C.

Coincidint amb el Dia Nacio-
nal en Memòria de les Vícti-
mes de la Guerra Civil i la Re-
pressió Franquista i el setan-
ta-sisè aniversari de l’afusella-
ment de Lluís Companys, ERC
Olot i ERC Garrotxa duen a
terme avui un acte d’home-
natge a aquest president de la
Generalitat executat. Per pri-
mera vegada aquest memo-
rial se celebra a la plaça del
cementiri d’Olot, al monu-
ment Per Catalunya!, que la
ciutat li va dedicar. ■ J.C.

Homenatge
a Companys,
al seu monument

OLOT
Pallassos sense
Fronteres, al
Núria Social

OLOT

Des d’ahir al vespre i fins
demà a la tarda se celebra
la novena edició del Besalú
Màgica. El plat fort del pro-
grama és la gala d’aquest
dissabte (22 h, pavelló), en
què intervindran Jaime
Figuerola, el Mag Edgar,
Les Chapeaux Blancs, Do-
ble Mandoble i Raül Black
(organitzador del festi-
val), amb la col·laboració
de la companyia Excali-
bur.

La majoria de les pro-
postes, però, són de màgia
al carrer –ofertes pel Mag
Edgar, Fèlix Brunet i Bici-
cadabra–, un apartat que
s’ha volgut potenciar. Les
actuacions d’avui s’han

previst a la placeta de Sant
Vicens (12.30 h), el Prat
de Sant Pere (16.30 h) i la
plaça de la Llibertat
(19.30 h). El cartell
d’aquest dissabte es com-
pleta amb un taller a la bi-
blioteca (11 h), una gala
infantil a Cal Tronc amb
Enric Magoo (17.30 h) i
una conferència sobre el
fengshui (18.30 h).

Diumenge hi haurà mà-
gia al carrer a la placeta de
Sant Vicens (11.30 h), la
plaça de la Llibertat
(13.00 h) i el Prat de Sant
Pere (16.30 h).

El darrer espectacle del
festival anirà a càrrec del
popular Màgic Andreu,
l’actuació del qual comen-
çarà a les sis de la tarda al
pavelló. ■

a Les Chapeaux
Blancs, Enric Magoo i
el Màgic Andreu són
alguns dels artistes
convidats al festival
d’aquest any

Besalú torna a proposar
un cap de setmana
dedicat a la màgia

R. Estéban
BESALÚ

Les Chapeaux Blancs són una de les propostes més
interessants del festival ■  SEDRIK NEMETH / MARINO TREVISANI


