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BENESTAR SOCIAL

Nova opció laboral per a
discapacitats físics
J. Torrent
GIRONA / BANYOLES

La millora de la inserció laboral de les persones amb
discapacitats físiques és
l’objectiu que persegueix
la iniciativa Sols no, junts,

un projecte que permetrà
que tres persones amb
aquests tipus de discapacitats adquireixin una formació professional com a
ensinistradors de gossos
assistents, adequats a les
seves necessitats. La ini-

ciativa és fruit de la col·laboració entre l’associació
CRIT, Nestlé Purina i la
Fundació Adecco. Albert
Marqués, director del projecte, va agrair aquestes
cooperacions amb empreses privades i va assegu-
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LA GALERIA

Jordi Grau
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Tossuderia positiva

F

rancesc Cassú, el director de La Principal de la
Bisbal i de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, va titllar divendres passat de “tossut”
Josep Lagares, el director general de Metalquimia,
patrocinador principal de l’orquestra que va néixer el
2008 i que ja ha editat quatre treballs, els tres primers, dedicats a la música catalana, i el darrer, a la
música de cinema. L’Auditori de Girona estava ple de
gom a gom i ja escriuran els crítics sobre el nivell musical que va tenir la vetllada i el CD, però per a un profà com jo, aquest és altíssim i, per tant, puc afirmar
sense cap dubte que la nit musical va ser un èxit rotund, com rotund serà el que tindrà la nova formació
que va emergir, barreja d’experiència i frescor musical. La primera l’aporta La Principal de la Bisbal i l’altra, els músics de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, tutelats per l’Orquestra de Cadaqués.
La cirereta la van posar tres figures de l’escena nostrada, els cantants Cris Juai Nina i el saxofonista
No és estrany nico
Pep Poblet.
que la
Francesc Cassú va parlar de
tossuderia que tossuderia i sens dubte ho
va encertar, perquè aquest
ha dut els
projecte de la SCCC no hauLagares a l’èxit ria tirat endavant ni podria
arribar a tenir volada interempresarial la nacional si no fos perquè al
darrere hi ha els Lagares. I
vulguin
de la família Lagaencomanar a darrere
res, la fortalesa de la seva
empresa Metalquimia, un
la gent que
exemple d’èxit empresarial
patrocinen
construït a partir de la feina,
l’experiència i, sobretot, la
tossuderia per l’excel·lència de Narcís Lagares, l’home que la va aixecar i que també va saber fer el pas al
costat necessari perquè els seus fills arribessin al primer nivell de la direcció executiva d’una empresa que
ha estat reconeguda per la innovació de la seva maquinària i que exporta el 85% de la seva producció.
No és, per tant, gens estrany que aquesta tossuderia
que els ha portat a l’èxit empresarial la vulguin encomanar a la gent que patrocinen. Perquè la SCCC és
alguna cosa més que mecenatge d’una empresa que
funciona, és la constatació que la creativació que tant
ha predicat Josep Lagares, no només se la creu sinó
que la practica. Ell dóna els instruments necessaris
perquè l’orquestra creixi i prengui volada pròpia per
ajudar al seu torn les noves generacions que els succeiran. Tossuderia positiva la que practiquen els Lagares. Una bella tossuderia que va fer posar la pell de
gallina quan van sonar, amb intensitat i emoció, els
acords de La Santa Espina com a bis final de tancament del concert.
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Demostració d’un gos guia, ahir a Girona, amb motiu de la
presentació del projecte ■ JAUME TORRENT

rar: “Si no fos per això hauríem desaparegut, perquè
no rebem cap subvenció.”
Ahir es va presentar a Girona, amb motiu del Dia
Internacional de les Persones amb Discapacitat.
D’altra banda, la Taula
de Discapacitat del Pla de
l’Estany va organitzar tot
un seguit d’actes a Banyoles, com ara una exposició
de cartells al·lusius a la jornada que havien fet escolars. ■

