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SANT CELONI.-SANT CELONI.-SANT CELONI.-SANT CELONI.-SANT CELONI.- El conegut
llibre l’origen de les espècies de
Charles Darwin, des de fa
algunes setmanes ja té una
versió il·lustrada i, a més, en
català. L’autor de les il·lustra-
cions és Carles Puche,  veí de
Campins i molt vinculat a Sant
Celoni. En la darrera edició de la
Vila ja ens fèiem ressò de l’acte,
organitzat per la Llibreria Alguer7,
i que només cal afegir que va
ser un èxit ja que va omplir la
sala petita de l’Ateneu. El llibre
també ha vist la llum gràcies al
treball intens desenvolupat pel
professor de Bioquímica i
Biologia Molecular de la Universi-
tat de València, Juli Peretó, que
també és coeditor del llibre i va
ser present a Sant Celoni el dia
de la presentació.

Carles Puche va fer una pre-
sentació moderna a través de
power point i va ensenyar i
explicar el perquè de la inclusió

La presentació de la versió catalana de l’origen
de les espècies, il·lustrada per Carles Puche,
omple la sala petita de l’Ateneu

d’alguns dels dos-cents dibui-
xos que s’han incorporat en el
llibre i que, en alguns casos, ha
portat dies d’intensa feina de
recerca. L’obra l’ha editada la
Càtedra de Divulgació de la
Ciència de la Universitat de
València i per l’Institut d’Estudis
Catalans.

Els autors del llibre van dir
als assistents a l ’acte que
han fet  el  l l ibre part int  de
l’edició original de Darwin  fa
cent-cinquanta anys, tot i que
bastant més abreujada. La
presentació va anar a càrrec
de l’alcalde, Francesc Deulo-
feu. / L/ L/ L/ L/ LVVVVV

El PSC edita la
publicació de
partit «En clau
socialista»

SSSSSANT CANT CANT CANT CANT CELELELELELONI.-ONI.-ONI.-ONI.-ONI.- El PSC-Sant
Celoni ,  com mol t  ve ïns  ja
deuen saber perquè ho han
rebut  a l  seu  domic i l i ,  ha
editat recentment el primer
número d’una nova revista
d’informa-ció del partit «En
clau social ista».  Es  t racta
d’una publicació serà semes-
tral i  surt a la llum pública
amb la  f ina l i ta t  de  donar
informació  i  manteni r  e l
contacte amb la població de
Sant Celoni i la Batllòria.

En aquest primer número
de En clau Socialista, editat
en català i en castellà, el PSC
de Sant  Celoni  “ fem un
balanç  dels  dos  anys  de
govern munic ipal  de  CiU i
parlem de la nova executiva
del  part i t”,  segons que ha
explicat la viceprimera Secre-
tària del partit i  regidora a
l’Ajuntament de Sant Celoni,
Júlia de la Encarnación. /R/R/R/R/R


