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Monuments

El Monument al Pescador, artística obra de Miquel Oslé i propietat
de la Confraria de Pescadors, constitueix un deis únics conjunts
escultOrics fosos en bronze amb que compta la ciutat. Els treballs
d'acondicionament al seu nou emplayament a la playa del Port, que

van a cárrec de la Comissi6 de Ports i l'Ajuntament, es troben aturats
des de fa gairebé tres mesos sense que se'n coneguin les causes.
Manquenencara per instal.lar un passamá i arranjar diversos
aspectes.

L'obra de Miquel Oslé és una de les úniques escultures de la ciutat foses en bronze

Ellonumenl al Pescad.or,un Irasllal
que no s'acaba;

J,f, IIICIIfT PlATI

Des del passat mes
d'octubre, el Monument al Pes-
cador ubicat a la nova pla9<l del
Port, esta pendent d'acaba-
ment Els treballs de trasllat i
acondicionamentques'iniciaren
de pressa i corrents fa prop de
tres mesos es troben totalment
aturats.

Segons el projecte, encara
hi manca la instal.lació d'un
passamá de fusta a la barana
metal.lica que separa el nivell
de la placa de la passarel.la
inferior destinada a I'amarra-
mentd'embarcacions. Aquesta
barana ha de ser modificada a
la zona del monument per do-
nar-li una forma de proa. La
fusta a utilitzar sera teca mari-
na. Aix6 sí, de qualitat inferior a
la prevista inicialment, a causa,
segons sembla, de les reduc-
cions pressupostánes.

De la mateixa categoria és
la fusta emprada a la base del
nou emplaearnent, amb disseny
inspirat en la proa d'una barca
de pesca. A la seva coberta,
també de fusta, s'hi troba en
peu sobre una base de pedra fa
figura del vell pescador.

PLACA DEL PORT

Les obres d'uribanitzaci6 de
la pla9<l del Port, que consti-
tueix un deis espais més acon-
seguits de la fa~ana maríñrna
de Vilanova i la Geltrú, han anat
a cárrec de la Oirecci6 General
de Ports de la Generalitat, amb
lacol.laboraci6d6I'Ajuntament.

Tot i que la novasituació del
monumentque honora a la gent
de la mar és fo~ encertada,
en eavt hi ha aspectes que s6n
qüestionats i criticats.

El bonic conjunt escultóric,
format per un vell lIop de mar
acompanyat del seu nét, els
dos carregats amb les xarxes
foradades per un gran peix i
que porten a la botiga per "re-
mendar" queda massa baix des
del nivell de respeciaocr.

Aquesta diferencia de nivell
ja es veia a l'antícemplacarnent
i es oemana als responsables
municipals la construcció d'una
base de pedra més alta, des
d'on l'escultura guarwés en
vistositat, airositat i catégoria, a
la vegada que s'aconsegufs una
millor contemplaci6 de robra.

O'altra banda, la manca -
d'il.luminaci6 nocturna del mo-

y

nument fa que prácticarnent
només pugui ser apreciat a la
lIum del dia, mentre que a les
nits resulta for9<l obscur i lió-
brego

Tampoc s'entén massa el
color marr6 fosc, i que sembla
definitiu, amb que es troba pin-
tada actualmentl'escultura. Una
estranya substitució de I'anterior
color del bronze natural amb
que I'artístic conjunt va sortirde
la fundició.

Igualment, la figura presen-
ta diversos forats i clivelles que
cal cobrír i cinzellar per evitar el
seu deterioramentper l'acoé de
la humitat i els elements atrnos-
fMcs.

UNA ESTRUCTURA
BEN ACONSEGUIDA

El Monument al Pescador
constitueix una de les escultu-
res públiques més ben aconse-
guides amb que compta la ciu-
tat i també és una de les més
tradicionals que poden trobar-
se arreu deis pobles mariners
de la costa catalana.

És obra del guardonat es-
cultor barcefonf Miquel Oslé,
autor de més de 50 destacats
treballs escultórics. A Barcelo-
na hi ha el monument al poeta
Mossen Cinto Verdaguer al
passeig de SantJoan, els grups
eqüestres de la pfa9<lde Cata-
lunya, els tres conjunts de la
font monumental de la pla9<l
d'Espanya i.el monument al
pintorFortuny, davantdel Palau
de la Virreina, a les Rambles.
També, entre d'altres, la imatge
de la Verga de la Merce, en
bronze, de gairebé set metres
d'al9<lda, que es troba a la cúpu-
la de la basflica dedicada a la
patrona de la Ciutat Comtal.

Malgrat el brillant historial
professional pie de guardons,
Miquel Oslé tenia pendent de
complir una il.lusi6 for~a fntima,
nascuda de petit junt a les ai-
gües de la Mediterrania.
L'homenatge als homes de la
mar a través de la figura d'un
vell pescador.

A la darrera etapa de la seva
vida, Miquel 051é deixá escrít:
en els meus lIargs anys de
professló vull destacar
I'escultura que titulo "El Pes-
cador". Es tracta d'una obra
sentida on hl he posat el meu
cor d'artlsta enamorat
d'aquests tltans que lIulten
constantment contra els ele-

El eot1tmescuIIóric es troba ubicat a la plao;a dal Port

ments. Gen! sacrfflcada, no-
ble I abnegada a la qual ex-
presso el aentlment cfadml-
racló a través del eeojunt
escultórlc que contemplo
solament lo al meu estudl I
qua desltJo que surtI a l'alre I
al sol a prop de la 1nIr, par
convertir-se en un Monument
als Pescadors.

A I'escultura hi destaca el
veterá homedemar, fornit,dur,
amb el cap rapat, bariba des-
curada, la pell curtida pel sol i
I'aire, amb marinera blava i
calces arremangades fins als
genolls. El veterá pescador
porta a fa mil esquerra un ru-
dimentan fanal, i a la má dreta,
amb que subjecta les xarxes,
té només quatre dits, potser
com a conseqüéncla d'un ac-
cident o d'una punxada d'un
peix verin6s.

L'any 1980, Miguela Oslé,
respectant la voluntat del seu
pare i coneixedora de la pro-
funda i lIarga tradici6 exístent a
la platja de Vilanova envers tot
alió que té relació amb els ho-
mes de la mar, va oferir a
l'Ajuntament la possibilitat que
la ciutat pogués comptar amb
la formosa escultura.

HOMENATGE'" LA
GENT DE LA MAR

Més tard, i davant el desln-
(Pass. a la pagina aegüent) »>

F~UX

la primera pedra del monument es va coUocar 011986 CASAS
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«< (Ve de le pAgine entartor)
terés municipal, Eusebi Ferrer,
recollint un ampli sentiment de la
platja, recupera les gestions per
tal que la platja vilanovina dispo-
sés d'un monument com a no-
menatge a la seva gen!.

l'any 1986 es va signar el
document de cessi6 de la pro-
pieta! de l'escuttura "El Pesea-
dar" entre elmarmass6 testa-
mentari de Miguela Oslé i la
Confraria de Peseadors de Vila-
nova i la Genrú, perque sigui
destinada a alxecar el Monu-
men! al Pescador a ubicar al
passelg Marftlm, I que dedica-
ra la platJa de Vllanova als seus
homes de mar,

També s'adquirf el compro-
mfs que el model original realit-
zat amb guix i cinzellat I'any 1902,
sigui conserva! I exposat Pa-
tinat amb una protecci6 al color
del bronze natural, el model del
conjunt sscuítóric podrá tornar-
se a contemplar a les dependen-
ciesde la Casa del Mar una vega-
da acabades les obres de refor-
ma que actualment executa
l'lnstttut Social de la Marina.

Una comissi6 formada per
Eusebi Ferrer, antic patr6 major;
Ton Sanabre, secretari del Pósit;
i J.F. Huguet Prats, president,
Manel Ametller, secretari, i Vi-
cene Roca, tresorer, de I'lnstitut
Setmana del Mar, va treballar al
lIarg d'un any, tant en les gestio-
ns de cessi6, trasllat, realitzaci6 i
ubicaci6, com en poder aconse-
guir de les institucions, entitats,
empreses, armadors, peixeters i
peseadors les necessaries apor-
tacions econórniques per tal de
fer front a les despeses de I'obra,
que representa una inversi6 de
prop de quatre milions de pesse-
tes.

Les notables dimensions de
l'escuhura, que té una alcada de
2,40 metres, van representar un
greu inconvenient a l'hora de tro-
bar una fonena amb capacita!
perfondre peces de tanta enver-
gadura.

Després d'una dnícil recerca,
fins I tot a les factories naval s
dedicades a la construcció de
grans hélixs marines, la Ioneria
Vila de Valls, amb lIalga expe-
riéncia en la fundici6 pel sistema
de la cera perduda, va ser
I'encarregada de realitzar
I'escu~ura en bronze de primera
qualitat, cinzellat i patinat a I'acid.

El 9 de novembre de 1986,
dia en qué es commemora amb
diversos actes el centenari de
l'Any deis Negats, va ser
col.locada la primera pedra del
monumento S'ubica provisional-
ment al passeig Matftim, xarntrá
carrer del Gas, i davant de I'únim
l caracterfstic terra! de rantiga
P1atja vilanovina.
, Per a la cerimonia d'enterrar

la piimera pedra va ser eseollida .
una insblita roca trobada al fons
de la mar, coneguda co\T1faralló,
i recoberta per milers de petits
moluscs, on s'hi introduf un cilin-
dre rnetal.lic amb un documént _
de racte, monedes de curs legal
iunexemplardelDIARIDE VILA-.
NOVA. •

l'Any deis NeQats és el nom
amb qué encara es recorda entre
les famnies depescadors el trist
bala~ del "temporal de les des-
gracies". A les 3 de la tarda dlel

9 de novembre, sagons res se-
nyava un document de I'época, el
mlgJom desfennava a la reda
un Important temporat, A mida
que la tarda avaneava, el tem-
poral crelxla més I més. De re-
tom, les barques del bou eren
bolcades per onades gegantl-
nes que, arrossegant-Ies amb
fúrla, fela que anessln a estave-
llar-se centra les roques de
llevan!. El trist balan<; del tempo-
ral va serd'll embarcacions per-
dudes, 12 peseadors efegats, 10
despareguts, 14víduesl31 orles.

INAUGURACIÓ

EI29 de juny de 1987, festivi-
tat de Sant Pere, patr6 deis pes-
cadors, i com a acte destacat de
laSetmanadel mar, vatenirlloc la
inauguraci6 del Monument al
Pescador.

Ara cal que en el seu definitiu
errptacament a la placa del Port,
arran de I'aigua, una vegada sub-
sanades les anomalies i acabats

els treballs, el conjunt escultóric El. treball. par traslladar el conjunl escultóric encara no estan acabats del 101
pugui gaudir del rnáxírn lIu'imen!.

FELlX

KTm Generalitat de Catalunya
lill!l Departament de Treball

COMPTABILlTAT ANALíTICA

I
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5. Full de cálcul LOTUS 123

EINES OFIMÁTIOUES
PER A L' ADMINISTRACIÓ

durada:
I/oe:
inici:
final:
horari:
dies:

preu:

durada: ao hores
I/oe: Vilanova - Ca l'Escoda, 12, local 3
inici: 1.02.94
final: 12.04.94
horari: de 1 a a 21 hores
dies: dimarts i dijous
preu: parcialment subvencionat
dirigit a: treballadors en actiu .

ao hores
Vilanova - Ca I'Escoda, 12, local 3
25.01.94
31.05.94
de 9 a 11'30//de 19 a 21'30 h.
dimarts i dijous
tot el curs:
p/módul: Introducció:

MSDOS:

WORDPERFECT:

OSASE IV:

LOTUS:

1. Introducció
2. Estats financers
3. Análisi del balanc de situació (1)
4. Anáfisi del balanc de situació (11) : els ratis
5. Análisi del compte d'explotació
6. Rendibilitat, autofinancarnent i creixement
7. Análisi del fons de maniobra

a. Análisi mitiancant dades sectorials
9. Análisi financera integral

10. Estudis de viabilitat

programa:

45.000,- ptes.

3.000,-ptes.
6.000,-ptes.

1 5.000, -ptes,
la.OOO,-ptes.
12.000,-ptes.

programa:

1 . Introducció a la microinformática

2. Sistema operatiu MSDOS

3. Processador de texts WORDPERFECT v.5.1

4. Base de dades OSASE IV

PER A MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

FUNDAClO .,

Ti..... VENTOSA I ROIG

DEPARTAMENT DE FORMACl6

Ca I'Escoda, 12, local 3
VILANOVA l LA GELTRÚ

Tlf. 893 90 59


