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EL 9 NOU

ESPECIAL BAIX MONTSENY

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

XAVIER SOLANAS

R.S.

Ferran Catarineu, aquest dimecres a Sant Celoni, amb un exemplar del seu llibre
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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 setmanalment a l’Actualitat del Baix
Montseny entre 2010 i 2011.
En total, més de 60 textos
en un volum que es pot trobar 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 retallava els articles i els guardava”,
explica Catarineu, de 75
anys. “Llavors, el que inicialment havia de ser una publicació reduïda, bàsicament
per a mi, per als amics i la
família, ha acabat essent una
edició més àmplia que he
enviat a les llibreries”, explica. Al llarg dels dos anys que
va escriure a l’Actualitat del
Baix Montseny, Ferran Catarineu va tocar tota mena de
temes, amb una certa predilecció per la política catalana. “Hi havia de tot: des de
temes locals, fins a temes
polítics del nostre país,
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passant per temes literaris:
m’agrada escriure i en algun
article m’he referit a escriptors que m’agraden”, explica
l’autor. Els articles de Catarineu 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 presentació 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; posteriorment, va publicar textos a
la publicació La Vila, també
local. La capsa de sabates és
el primer llibre de Catarineu, 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 Tecnologia Ambiental de la UAB,
dirigeix el cicle de conferències 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), Manifestacions del canvi global en
el Baix Montseny (4 d’octubre), 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).

