
VINE A CONÈIXER EL NOU CONCEPTE
DE BOTIGA DESTINADA A L’EQUIPAMENT 

DE LA LLAR

CARDEDEU - Av. Rei en Jaume, 345 Tel. 93 846 11 46

La botiga 
‘on line’

Ara ens pots trobar les 
24h cada dia de l’any a la 

nostra botiga ‘on line’
www.bricotechonline.com

• ELECTRODOMÈSTICS

• IMATGE I SO

• INFORMÀTICA

• OBJECTES DE REGAL

• DECORACIÓ

• PARAMENT

   DE LA LLAR

• PINTURA

• BRICOLATGE

• JARDINERIA

• FERRETERIA
Filtre depurador 

d’aigua inclòs

CENTRE DE MANTENIMENT 
I BRICOLATGE DE L’AUTOMÒBIL

Obre a Llinars el primer taller 

mecànic anticrisi, un taller on el 

mecànic pots ser tu!

Lloga un box totalment equipat 

i estalvia fins a un

LLOGUER DE BOXES

I si t’ho fem nosaltres,
mà d’obra econòmica

Càrrega a.a.

41,50

t’ajuda a estalviar

Assessorament

GRATUÏT

KEEP
CALM

AND

MENJAR, BEURE
I DORMIR POC

FESTA MAJOR 2013

22, 23, 24, 25 i 27 d’agost

Sant Antoni de Vilamajor

Divendres, 26 de juliol de 2013
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Ferran Catarineu, aquest dimecres a Sant Celoni, amb un exemplar del seu llibre

Ferran Catarineu, de Sant 
Celoni, recull en un llibre els 
articles publicats a l’Actualitat 
del Baix Montseny

El volum ‘La capsa de sabates’ aplega uns  
60 textos escrits entre 2010 i 2012

Sant Celoni

R.S.

El qui va ser alcalde de Sant 
Celoni entre 1972 i 1979, 
Ferran Catarineu, acaba de 
publicar La capsa de sabates 
(Tushita Edicions, 2013) un 
llibre on recull els articles 
que va escriure setmanal-
ment a l’Actualitat del Baix 
Montseny entre 2010 i 2011. 
En total, més de 60 textos 
en un volum que es pot tro-
bar a totes les llibreries i 
quioscos del Baix Montseny 
(15 euros). Se n’han fet 100 
exemplars.

“A Sant Celoni i al Baix 
Montseny molta gent em 
coneix i hi havia qui retalla-
va els articles i els guardava”, 
explica Catarineu, de 75 
anys. “Llavors, el que inicial-
ment havia de ser una publi-
cació reduïda, bàsicament 
per a mi, per als amics i la 
família, ha acabat essent una 
edició més àmplia que he 
enviat a les llibreries”, expli-
ca. Al llarg dels dos anys que 
va escriure a l’Actualitat del 
Baix Montseny, Ferran Cata-
rineu va tocar tota mena de 
temes, amb una certa predi-
lecció per la política catala-
na. “Hi havia de tot: des de 
temes locals, fins a temes 
polítics del nostre país, 

passant per temes literaris: 
m’agrada escriure i en algun 
article m’he referit a escrip-
tors que m’agraden”, explica 
l’autor. Els articles de Catari-
neu tenien força seguiment 
i ressò a la zona. “Aquí em 
trobava molta gent pel carrer 
que em parlava de l’article 
de la setmana. Recordo una 
sèrie de quatre articles sobre 
sanitat a Europa que van fer 
parlar força”, apunta.

Hi ha prevista una presen-
tació en societat de La capsa 
de sabates a la biblioteca de 
Sant Celoni, encara sense 
data concreta.

COMERCIANT I                  

LLETRAFERIT

Ferran Catarineu es va 
llicenciar en dret però, 
“per qüestions familiars” 
–diu– va seguir el negoci de 
la família, un comerç. Això 
no li ha impedit conrear 
l’afició a escriure i va formar 
part del nucli impulsor de la 
revista local El Faro; posteri-
orment, va publicar textos a 
la publicació La Vila, també 
local. La capsa de sabates és 
el primer llibre de Catari-
neu, que s’està plantejant 
la possible publicació d’un 
recull de narracions curtes 
de ficció.

Cicle de 
conferències 
sobre el Montseny 
a Campins
Campins

El naturalista Martí Boada, 
de Sant Celoni i titular a 
l’Institut de Ciència i Tecno-
logia Ambiental de la UAB, 
dirigeix el cicle de conferèn-
cies sobre el Montseny que 
van arrencar el 5 de juliol 
passat al Casal de Cultura 
Antoni Tàpies de Campins. 
La primera conferència va 
ser El Montseny, un cop d’ull 
als aspectes destacables del 
s. XXI; les properes sessions 
programades se centraran en 
els temes següents: Plantes 
malèfiques i fantàstiques 
(6 de setembre), Manifes-
tacions del canvi global en 
el Baix Montseny (4 d’octu-
bre), Plantes tòxiques (2 de 
novembre) i Canvis en els 
paisatges de la Vall de Santa 
Fe. Des de l’activitat forestal a 
l’antiga indústria de la neu (7 
de desembre).


