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El naturalista presenta ‘Boscos de Catalunya’ a Can Ramis de Sant Celoni

Martí Boada fa un reconeixement a 
la cultura forestal en l’últim llibre
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D’esquerra a dreta, el doctor Jordi Bartolí, l’alcalde de Sant Celoni Joan Castaño i l’autor del llibre, Martí Boada

Sant Celoni

laia Coll

Davant de més de 100 perso-
nes que van omplir a vessar 
la sala Bernat Martorell de 
Can Ramis de Sant Celoni, 
Martí Boada, amb el toc 
d’humor que el caracteritza, 
va presentar dissabte a la 
tarda el seu enèsim treball, 
Boscos de Catalunya. El llibre 
l’ha elaborat amb el doctor 
Francisco Javier Gómez, que, 
com Boada, forma part de 
l’Institut de la Ciència i Tec-
nologia Ambiental (ICTA) de 
la Universitat Autònoma. 

Boscos de Catalunya és 
un recorregut pels diversos 
tipus de boscos que hi ha a 
Catalunya des d’un punt de 
vista científic i també dels 
usos que se’n fan. A banda, el 
llibre recull la situació actual 
dels boscos a escala mundial 
i explica els diferents perills 
als quals s’enfronten les 
zones boscoses avui en dia. 
Boada, que va fer un “tas-
tet” d’alguns dels boscos de 

Catalunya a base de fotografi-
es, també va voler fer especial 
menció a la superfície actual 

de Catalunya pel que fa a bos-
cos, que se situa actualment 
al 62% de la superfície total, 

el màxim a què ha arribat mai, 
fruit del canvi energètic, i 
molt per sobre de països com 

els Estats Units (35%), França 
(27%) o fins i tot el conjunt 
de la Unió Europea, que no 
supera el 30% . Boada també 
va afirmar que les activitats 
dels sector primari tornaran 
a formar part del dia a dia 
d’aquesta societat. 

El llibre ha estat 
traduït al castellà i 
a l’anglès

La presentació del llibre, 
organitzada per la llibreria 
Alguer 7 i l’Ajuntament de 
Sant Celoni en col·laboració 
amb Òmnium Cultural del 
Baix Montseny, va incloure la 
conferència “Boscos i futur” a 
càrrec del doctor Jordi Bartolí, 
degà de la Facultat de Ciències 
de la UAB. Per la seva banda, 
l’alcalde de Sant Celoni, Joan 
Castaño, va destacar que Bos-
cos de Catalunya és una obra 
“divulgativa i bonica” que fa 
“un goig especial”. 

Segons Boada, el llibre 
és un “reconeixement a la 
cultura forestal”, que actu-
alment està oblidada  i “que 
s’ha menystingut”. L’obra 
ha estat traduïda al castellà 
i a l’anglès i s’emmarca dins 
de l’Any Internacional dels 
Boscos, del qual Boada és 
comissari per designació de 
la Generalitat.
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La festa va incloure aquest any una exhibició de carruatges de diferents èpoques
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Els gegants també van participar en la festa de Sant Antoni

Canovelles viu una festa de Sant Antoni especial pels 50 anys de la Comissió

Els Tres Tombs més sonats

Canovelles

Gemma Duran

La Comissió Sant Antoni 
Abat de Canovelles va 
començar aquest cap de set-
mana els actes de celebració 
dels seus 50 anys. Ho va fer 
amb el plat fort de l’enti-
tat: la diada de Sant Antoni 
Abat, celebrada durant tot 
dissabte. 

La celebració d’aquest any 
va incloure unes novetats 
que van sorprendre tots els 
assistents. A primera hora, 
una vintena de carros i 
cavalls del Club de Promoció 
d’Enganxe del Vallès van 
protagonitzar una exhibició a 
l’esplanada de Can Palots. Els 
carruatges feien referència 
a diverses èpoques i temà-
tiques, com l’època de Lluís 

XVI, el Far West, Andalusia, 
les carreres, taxis de diligèn-
cia, la pagesia tradicional o 
a estils catalans de diferents 
èpoques, entre altres. Els par-
ticipants en aquesta mostra 
de vehicles de tracció animal 
que van fer diferents exhi-
bicions d’acord amb l’època 
representada.

Els actes van continuar 
amb la passada de Sant 

Antoni Abat, amb diferents 
carruatges tirats per trac-
tors, que es va fer pels dife-
rents carrers de Canovelles 
mentre es repartia menjar 
(caramels, morro de porc, 
formatges...) i beure a tots 
els assistents. 

Els remolcs de la passada 
anaven decorats amb diver-
sos motius tradicionals cata-
lans, com un paisatge amb 

un pou, un corral d’animals, 
el remolc dels pastorets, les 
diferents seccions de l’en-
titat o la pròpia imatge del 
sant. A la meitat del recorre-
gut, el mossèn del municipi 
va beneir, com ja és tradici-
onal, els participants de la 
passada i tots els animals de 
companyia que van portar 
per a l’ocasió els veïns del 
municipi.

A la nit i per acabar la cele-
bració, el grup la Barretina 
Jove va organitzar un concert 
amb els grups 1,2,3 Botifarra 
de Pagès i Rask, i amb el duel 
de punxa discos DJ Melien i 
DJ Santa. 


