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Juan José Novella guanya el concurs de VNG Aparcaments

Redacció

Una porta inspirada en les
formacions de corall és l’escul-
tura que ha guanyat el concurs
convocat per l’empresa muni-
cipal VNG Aparcaments per a
la plaça de les Casernes. L’au-
tor és Juan José Novella, artista
de Barakaldo amb una llarga
trajectòria d’intervencions en
espais públics.

Novella proposa una peça
de 6 metres d’alçada, en acer
corten, una mida a escala hu-
mana, assenyala VNG Apar-
caments, que forma un arc o
porta en diàleg amb la histò-
ria, l’home i la ciutat. Destaca
de la proposta la seva textura,
que reprodueix les formacions
coral·lines.

El jurat es va reunir dilluns
passat per escollir entre les sis
obres que havia seleccionat prè-
viament. A més de polítics i
tècnics municipals, l’escultor
Xavier Corberó, l’arquitecte i
director del Màster de Paisatge
de la UPC i Josep Roy, també
escultor i professor de la UB,
van aportar el criteri artístic al
jurat. Joan Benet, regidor de
Transports i també membre del
jurat, ha explicat que dues obres
destacaven i mereixien ser
guanyadores, per unanimitat
del jurat. Finalment es va de-

Una porta coral·lina donarà
la benvinguda a la plaça Casernes

Art al Toc, en

el Dia de les

Discapacitats

Redacció

Diumenge és el Dia Interna-
cional de les persones amb Dis-
capacitat, una commemoració
que l’Associació Suport recor-
da amb una exposició col·lectiva
al Toc que vol demostrar que
darrere el terme discapacitat
hi ha moltes capacitats i que
només cal que la societat els
doni l’oportunitat de posar-
les en joc, apunta Toni Cebrià,
president de Suport. L’exposi-
ció es podrà veure diumenge,
dia 3, de cinc a nou de la tarda.

La mostra reuneix quatre
artistes: Blanca de Nicolás, Ca-
talin Teodor Rusu, Jaume Ne-
bot i Núria Cagigós, dos dels
quals pateixen alguna discapa-
citat i dos que no. L’objectiu de
la mostra és qüestionar els pre-
judicis que promou l’etiqueta
social de discapacitat, tot po-
sant en situació d’igualtat
quatre autors. L’exposició ha
de convidar a fer un acte de
reflexió envers les moltes al-
tres capacitats, a banda de les
artístiques, que existeixen en-
terrades sota aquesta etique-
ta. L’Associació Suport, entitat
sense ànim de lucre que, entre
d’altres, treballa per a la integra-
ció en el lleure, valora les expe-
riències d’inclusió a la comarca
tant a l’ensenyament com en pro-
jectes com Timol, però també
estem molt segurs que queda
molt per fer.|

Disseny de l’escultura que anirà a la plaça Casernes DIARI

cidir per una qüestió de col-
locació a la plaça i pel paper
que jugarà l’obra a l’espai.
L’altra peça era Paisatge Es-
tructurat, de Miquel Planas. Pla-
nas proposava set portes qua-
drades d’acer inoxidable,
col·locades en un dibuix itine-

rari sobre la plaça. El jurat ha
recomanat que se la tingui en
compte per a un altre espai pú-
blic de la ciutat.

D’altra banda, aquesta set-
mana s’ha adjudicat l’obra de
reurbanització de Casernes i
carrer Olesa de Bonesvalls.|

Contrapunt

Llarg currículum
de Novella

Juanjo Novella és un ar-
tista autodidacte, nascut a
Barakaldo el 1961. Direc-
tor del Centro de Arte No-
vella de Portugalete, ha
estat col·laborador en cam-
panyes com Posa’t guapa!
de Barcelona i, després, a
Eibar, de la proposta Art al
Carrer de Bilbao o de la
millora del paisatge urbà
de Vitòria.

Des de principis dels vui-
tanta exposa regularment i
rep nombrosos premis, es-
pecialment al País Basc,
però també en l’àmbit na-
cional. Destaquen especi-
alment les seves interven-
cions en l’espai públic: té
nombroses escultures a
Barakaldo, Iurreta, Gijón,
Avilés o Sant Llorenç
d’Hortons, però també ha
realitzat pintures murals a
esglésies, ajuntaments o
equipaments públics, so-
bretot al País Basc.

L’exposició es podrà veure durant tot el mes de desembre JOAN

El Museu del Ferrocarril recull
la memòria dels vilanovins

Redacció

El Museu del Ferrocarril in-
augura, avui divendres a les
dotze del migdia, l’exposició
Memòria ferroviària de Vilano-
va i la Geltrú. La mostra s’ha
realitzat per donar testimoni del
que el tren ha significat a la
ciutat. Es podrà visitar fins a
final de mes a la sala d’exposi-
cions temporals del Museu.

Des del principi volíem que
la celebració dels 125 anys no
només fos institucional, sinó
que s’havia de fer partícip la
ciutadania d’aquesta celebra-
ció, explica Anna Grande, coor-
dinadora de Comunicació del
Museu. Per això, ja al gener

passat es va fer una crida perquè
tothom pogués aportar aquelles
fotografies o documentes rela-
cionats amb el tren que guarda-
va a casa.

No ha respost molta gent,
però sí que s’ha recollit molt
de material, comenta Grande.
Entre allò més curiós que s’hi
veurà hi ha la documentació
d’una saga de ferroviaris que es
remunta al 1848, quan es va
inaugurar la línia de Mataró a
Barcelona, o fotografies encara
inèdites de la família Gumà. Hi
ha, també, moltes fotografies i
documents del Recorrido al se-
gle XX, en les quals es reco-
neixeran moltes persones o

també moltes imatges de la ce-
lebració del centenari. L’expo-
sició s’atura també en els oficis
i la integració de la dona al món
ferroviari.

D’altra banda, dijous pas-
sat, un centenar de persones van
assistir a la presentació de Des
de l’andana de Vilanova i la
Geltrú, el llibre commemoratiu
del 125è aniversari, al Museu
Balaguer. La presentació va anar
a càrrec de la regidora de Cultu-
ra i de dos dels autors del vo-
lum, els historiadors Francesc
X. Puig Rovira i Albert Tubau.

Els altres dos assagistes són
el conseller de Política Territo-
rial i Obres Públiques, Joaquim

Nadal, i de l’especialista en his-
tòria del ferrocarril, Pere Pas-
cual. El volum, en una edició
acurada de l’editorial Lunwerg,
presenta una cinquantena de fo-

tografies, moltes de les quals
inèdites del tren i de Vilanova.
La publicació ha rebut una sub-
venció de Prysmian i es pot
adquirir per 18 euros.|


