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Els historiadors Jordi Casassas i Agustí Colomines enceten el cicle

Comencen les xerrades al Parc 
del Castell de Montesquiu

Jordi Casassas Agustí Colomines

Montesquiu

EL 9 NOU

Els historiadors Jordi Casas-
sas i Agustí Colomines seran 
els primers protagonistes del 
cicle de xerrades que es faran 
a partir d’aquest divendres 
al Castell de Montesquiu. El 
cicle és una iniciativa de la 
Diputació de Barcelona, amb 
la col·laboració d’EL 9 NOU. 
Després de cada xerrada, el 
restaurant de la Casanova 
del Castell organitza un 
sopar debat amb els ponents. 
Les xerrades es faran amb 
una periodicitat mensual 
fins al 13 de juny, que serà 
l’última; en total, vuit xer-
rades que giraran entorn 
de la Catalunya actual vista 
des de diverses òptiques. A 
cada xerrada hi haurà dos 
ponents, un dels quals gene-
ralment serà d’Osona.

La xerrada inaugural, que 
anirà a càrrec de Casassas i 
Colomines, versarà sobre “La 
Mancomunitat de Catalunya, 
el país modern” i començarà 
a les 7 del vespre. Abans, el 
president de la Diputació, 

Salvador Esteve, farà la xer-
rada inaugural del cicle.

La següent xerrada serà 
el 29 de novembre, amb 
el títol “L’humor i la tribu 
catalana”, que tindrà com a 
ponents l’actor Toni Albà i el 
ninotaire d’EL 9 NOU Lluís 
Capdevila. D’aquí es farà 
un salt fins al 17 de gener 
i, a partir d’aquest dia, cada 
mes hi haurà una sessió. 

Els temes que es tocaran 
seran sobre l’ensenyament, 
el Barça, els problemes de 
l’Església, la llengua, el món 
empresarial i els mitjans 
de comunicació. Entre els 
ponents hi haurà Salva-
dor Cardús, Ramon Besa, 
Francesc Romeu, Màrius Ser-
ra, Narcís Garolera, Antoni 
Abad, Joan Font i Josep Cuní, 
entre altres.
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Salvador Esteve també es va reunir amb alcaldes del Lluçanès i el Bisaura 

Visita del president de 
la Diputació a Sant Boi 
Sant Boi de Lluçanès

EL 9 NOU

El president de la Diputació 
de Barcelona, Salvador Este-
ve, va visitar diumenge Sant 
Boi de Lluçanès amb motiu 
de la inauguració d’una pis-
ta de pàdel. La visita, però, 
va servir, també, per parlar 
d’altres projectes. L’alcalde 
de Sant Boi, Albert Sadurní, 
va exposar-li diferents temes 
que el municipi té en mar-
xa i que compten amb el 
suport de la Diputació. Entre 
aquests, destaca una subven-
ció per l’antena de recepció 

de televisió digital al muni-
cipi, les obres de millora i 
reforma de l’accessibilitat a 
l’ajuntament i als magatzems 
situats al soterrani de l’esco-
la Aurora, on des de l’hivern 
passat funciona una caldera 
de biomassa que escalfa 
l’escola. Esteve, acompanyat 
del diputat d’Esports, Josep 
Salom, va inaugurar la nova 
pista de pàdel, que ha costat 
21.227 euros, 15.000 dels 
quals els ha aportat la Dipu-
tació. Finalment, hi va haver 
una trobada als Munts amb 
alcaldes del Lluçanès i el 
Bisaura.
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