Homenatgen les
regidores de Sant
Joan de les
Abadesses
J Sant Joan de les Abadesses.
La secció local d’ERC
va homenatjar les deu
dones de la vila que han
estat regidores durant
els 25 anys de democràcia. A l’acte hi van assistir Montse Tallant i
Teresa Massoni (PSC),
Dolors Casas i Montserrat Salvatella (CiU) i
les regidores actuals
d’ERC Roser Sala, Eva
Bartrina i Elisabeth Regué. Dels onze escons
actuals, quatre estan
ocupats per dones. / J.C.

Nadal diu que
viurà una setmana
en un dels edificis
més afectats del
Carmel
J Barcelona. El conseller
de Política Territorial i
Obres Públiques, Joaquim Nadal, anirà a viure una setmana en un
dels edificis que han
quedat més afectats
pels esvorancs i els ciments del qual s’han de
reforçar, segons assegurava en una entrevista
publicada ahir a La
Vanguardia. «No ho
faré per exhibir-me,
sinó per donar confiança i garanties», assegurava. El conseller Nadal
afirma en la mateixa entrevista que alguns sectors polítics han aprofitat la crisi del Carmel
per retallar l’estatut, i
esmenta el president
del PP a Catalunya, Josep Piqué, com un dels
que «potser han vist debilitat en el tripartit per
això del Carmel i han
pensat que era l’oportunitat de parar-nos els
peus» pel que fa a la
reforma estatutària.
Quan s’han complert
seixanta dies des de l’inici de la crisi, que manté encara fora de casa
un miler de persones,
el conseller calcula que
d’aquí a dos mesos hauran tornat als seus domicilis el 50 per cent
dels afectats, i que el
barri del Carmel estarà
normalitzat a finals
d’any. / EL PUNT

S’organitzaran actes relacionats amb el polític i el pintor figuerencs
JOSEP PUIGBERT / Figueres

J La galeria de personatges que en
els últims anys s’homenatgen a Figueres amb motiu del seu centenari
s’ampliarà amb el pintor Marià Baig

(1905-1991) i el polític Met Miravitlles (1906-1988). Són dos exponents més de la florida generació
de figuerencs il·lustres que van
néixer a principi del segle passat

Les tres primeres dècades del segle XX figuren
com una de les etapes més
brillants en la història de
la ciutat de Figueres. Va
ser una època, principalment la republicana, de
brillantor social i cultural
que la va convertir en una
de les ciutats més importants del país. Un dels aspectes que va influir-hi va
ser la generació nascuda
entre els anys 1900 i 1910.
En l’últim ple, ERC va
presentar una moció recordant que el 2006 és el
centenari del naixement
de Met Miravitlles i va demanar que es creï una comissió que organitzi actes
i també que es plantegi posar el seu nom a un carrer.
Es va acceptar afegint-hi
també la realització d’actes recordant Marià Baig.
Intel·lectual i polític
Met Miravitlles va ser escriptor, publicista i polític.
El seu activisme contra la
dictadura de Primo de Rivera —va ser un personatge central en els fets de
Prats de Molló (1926)—
el va obligar a exiliar-se
els anys vint i més endavant
va tenir càrrecs a la Generalitat republicana. Durant la Guerra Civil va ser
membre del Comitè Central de Milícies Antifeixistes i director del Comissariat de Propaganda de
la Generalitat. També va

i, com es va fer amb Fages de Climent, Ramon Reig, Alexandre Deulofeu i Salvador Dalí, des de l’Ajuntament s’impulsarà una comissió
que organitzarà diferents activitats.

El pintor figuerenc
Marià Baig (Figueres,
1906-1991) i un
retrat pictòric del
polític Jaume Miravitlles (Figueres, 1904-Vallvidrera 1988) quan
era jugador de la
Unió Esportiva Figueres que va pintar el seu amic
Salvador Dalí
(1921), també figuerenc com Miravitlles.

jugar amb la Unió Esportiva Figueres, amb qui va
disputar 55 partits en dues
temporades.

Marià Baig va formar
part de la fornada d’artistes, com Dalí i Reig, que
van ser deixebles del mes-

tre Joan Núñez. La primera faceta on va destacar
va ser en la realització de
caricatures i més endavant
en els bodegons, molt realistes i minuciosos.
El pintor cec
Compaginava la pintura
amb la feina de funcionari,
fins que el 1949 va tenir
una greu infecció als ulls
que el va deixar pràcticament cec. Després d’un
temps d’inactivitat va tornar a pintar, amb la limitació de la vista, i va derivar
cap a l’expressionisme.
Després de la seva mort,
el 1991, se li va dedicar
un carrer al Culubret.

Mudances i Guardamobles
Nacionals i Internacionals

DEL TER
LA ZAMORANA

L’únic canvi el trobareu en
el nom i no en el tracte
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J Ripoll. Telefónica ja té
muntada la nova antena
al sector del cementiri
que ha de permetre desmuntar la instal·lació
monumental que hi ha
pròxima a la plaça del
Monestir de Ripoll.
Aquesta última antena
ha format part del paisatge urbà de la vila durant els últims vint anys,
i causa un fort impacte
visual al monestir romànic de Santa Maria, un
dels monuments més
emblemàtics de Catalunya. El desmantellament es durà a terme
abans de la propera festa major de Sant Eudald, que se celebra el
mes de maig. S’ha retardat perquè cal muntar al seu lloc una petita
antena, d’un metre de
llargada, per assegurar
la cobertura telefònica
de la carretera de Ribes.
Fins que no s’hagi muntat aquesta antena, no
es podrà desmantellar
l’altra. / J.C.

Figueres recordarà dos personatges
més de la generació d’inici del
segle XX, Miravitlles i Baig

112069/626636J

L’antena de
Telefónica de Ripoll
desapareixerà el
mes de maig
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