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NO US PERDEU
LES EXPOSICIONS

“Catalunya País de Dibuixants. 100 artistes que cal conèixer”. Des dels més
pròpiament dibuixants Opisso, Junceda, Cornet, Nogués, Llaverias... fins als que són
escultors, pintors, arquitectes... i que també excel·leixen en el dibuix com Clarà,
Subirachs, Picasso, Dalí, Miró... Cartells i obres originals. Al bellíssim espai romànic
del Monestir de Santa M. de Vilabertran a l’Alt Empordà (a 2 Km de Figueres). Una
visita amb un doble incentiu! oberta fins al 12 de març del 2004.

“Cent obres de pintura catalana que cal conèixer”. Una visió de  conjunt triada per
destacats especialistes, en una exposició itinerant que podeu visitar a Sant Just
Desvern (l’Ateneu de
Sant Just Desvern, C/
de l´Ateneu, 3-5) fins al
29 de gener del 2004.

“El dibuix a Catalunya:
100 dibuixants que cal
conèixer”. Cent cartells
amb els 100 dibuixants
seleccionats. Una obra,
un autoretrat, la
signatura i el comentari
d’experts amb el
mestratge de Josep M.
Cadena al capdavant,
que recorren Catalunya
amb exposicions
itinerants que podeu
visitar a Súria del 16 de
gener al 8 de febrer
(Sala CAM, C/ de
Salvador Vancell, 7);
Portbou del 23 de
gener a l ´1 de febrer
(Centre Cívic Casa
Herrero, C/ de Méndez
Núñez, 2); Girona del
23 de gener a l ´1 de
febrer ( Club Sant Jordi,
C/ de Santa Eugènia,
189); i Barcelona del 30
de gener al 8 de febrer
(IES Maragall, C/ de la
Provença, 187).

Els interessats a portar aquestes exposicions a la seva entitat o al seu ajuntament poden
adreçar-se a l’ACCAT, telèfon 934125733, i demanar per Eulàlia Bofill.

L’any 2003 l’Associació Conèixer Catalunya ha fet

128 Cursos d’història de Catalunya i
9 Cursos Conèixer Catalunya que han seguit
3.451 alumnes
35 Conferències i altres actes
4 Llibres
1 CD
8 Mapes comarcals
43 Exposicions itinerants que han rebut
10.700 visitants
2 números de la revista MATERIALS d’història de Catalunya
41 Noticiaris
226 Notícies d’història de Catalunya al diari BCN 20 minutos 
250 Col·laboracions
8.520 visitants a la pàgina web www.accat.org 

Ho detallarem en una propera comunicació

Dos individus maten
a trets un home
a la carretera
de Torre Baró
La víctima era a l’interior d’un
vehicle amb la seva parella

L. Nicolás
BARCELONA

La policia investiga la mort
d’un home de 32 anys a mans
de dos individus amb els quals
va forcejar per evitar un atra-
cament ahir a la matinada. La
víctima era amb la seva pare-
lla a l’interior del seu vehicle,
estacionat a la carretera de
Torre Baró a Barcelona, quan
els van sorprendre els dos
agressors. Segons van infor-
mar fonts policials, l’home,
que respon a les inicials de
C.B.M., va intentar fer-los front
i van mantenir un forceja-
ment, durant el qual els as-
saltants van disparar una ar-
ma. La víctima va morir a
l’acte a causa de diversos im-
pactes de bala, mentre que la
dona que l’acompanyava va
resultar il·lesa.

Fugida dels agressors
Els agressors van fugir del

lloc dels fets, que es van pro-
duir als voltants d’un quart de
dues de la matinada. Va ser la
parella de l’home mort qui va
trucar a la policia per alertar
del tràgic fets. Ara les investi-
gacions policials se centren a
localitzar els autors del crim.

Els investigadors no han des-
velat si la dona ha facilitat una
descripció dels assaltants o si,
fins i tot, hi ha la possibilitat
que la víctima conegués els
dos individus. En principi, el
mòbil del crim és el robatori,
ja sigui del vehicle o dels
efectes personals de la parella.
En aquest sentit, però, tampoc
ha transcendit si els agressors
podrien ser dos delinqüents
habituals que van decidir ac-
tuar la nit de Reis.

Aquest crim, ocorregut des-
prés de l’enfrontament entre
la víctima i uns presumptes
atracadors, no és l’únic cas de
les mateixes característiques
que la policia té a sobre la
taula. El novembre passat, el
propietari d’un bar del Turó
de la Peira va aparèixer mort a
ganivetades després de sor-
prendre un o més individus
forçant la porta del local.

Un cas de característiques
similars al d’ahir i que va tenir
especial transcendència va ser
la mort d’un jove i la violació
de la seva nòvia a prop d’un
bosc a Cerdanyola del Vallès a
mans dels presos fugitius Ma-
nuel Brito i Francisco Javier
Picatoste, durant el robatori
del cotxe de la parella.

B R E U S

Barcelona instal·la 219 punts de recollida d’avets

E ls ciutadans de Barcelona poden dipositar, a partir d’avui,
el seu avet de Nadal en els 219 punts de recollida especial

d’arbres. L’Ajuntament ha habilitat un punt de recollida més
que l’any 2003. L’any passat es van recollir 48.365 avets a la
ciutat, amb els quals es van obtenir 600 metres cúbics de
compost per adobar els jardins de la ciutat. La fabricació
d’adob per als jardins es va decidir tenint en compte l’escassa
supervivència dels avets en els vivers i parcs de la ciutat. La
majoria dels punts de recollida estan situats en zones
comercials i places, o al costat dels mateixos parcs. La recollida
durarà fins al 18 de gener. [Redacció]

Desallotgen un edifici de Santa Coloma en caure un sostre

L’ ensorrament parcial del sostre d’un pis va obligar ahir a
desallotjar les 15 persones que vivien en un edifici de

Santa Coloa de Gramenet. El sostre va cedir en caure una viga
del pis superior dels tres de què consta l’edifici. Els veïns no
podran tornar a casa fins que els arquitectes municipals
avaluïn l’abast dels desperfectes i verifiquin si hi ha perill
d’enfonsament. La família de l’últim pis podria trigar encara
unes quantes setmanes a tornar a casa, fins que no es repari
la viga que va caure. [Efe]

Els comerciants de Manresa promouran el català

E ls botiguers de Manresa s’han compromès a promoure el
català mitjançant la campanya En català, tu hi guanyes.

La Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa ha arribat a un
acord amb el Centre de Normalització Lingüística Montserrat
per millorar els coneixements de català del personal d’atenció
al públic. [Europa Press]


