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Lídia Mateu va guanyar el concurs convocat per l'ajuntament

La reproducció de dos suros en bronze
serà el trofeu oficial de Cassà
Lídia Mateu, una noia d'11 anys que estudia 6è de primària al col·legi La Salle ha
estat la guanyadora del primer trofeu oficial de la vila de Cassà que representa
dos arbres surers. El guardó el va obtenir
precisament per haver estat l'autora del
model en fang, de la peça escollida pel
jurat del concurs convocat per l'ajuntament
de Cassà per triar el trofeu que simbolitzarà el poble en els concursos locals.
La guanyadora va explicar que la idea
de personificar dos arbres se li va ocórrer
pensant en la relació del suro amb Cassà
i per això "vaig creure que seria adient
que l'emblema de Cassà fossin els arbres del suro". Entre els més de 400 participants que hi va haver al concurs, per
als escolars d'entre 8 i 12 anys, n'hi havia
molts que figuraven elements arquitectònics del poble, com el campanar, si bé
n'hi havia de diverses temàtiques, relacionades amb la cultura i altres aspectes
del poble. A banda de la triomfadora, el
jurat, format per Sergi Batlle, Anna
Mascort, Anna Serra, Enric Bagué i Carles
Torrent, va reconèixer el mèrits de dues
altres obres premiades amb accèssits: les
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A les fotos superiors, la guanyadora rep el guardó de mans del regidor de
cultura, Enric Bagué, i un detall del trofeu; a la inferior, alguns dels models fets
pels escolars de Cassà.
que van elaborar Albert Boadas i Rabassedas i Ainara Rodríguez i Ortega. L'acte
de lliurament de trofeus i d'inauguració

de l'exposicó va tenir lloc el passat 19
d'abril a la tarda, a la biblioteca municipal
de Cassà.

NÚM. 595 - MAIG 2002

Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

L'autor cassanenc Lluís Freixas regala, el
dia de Sant Jordi, 600 llibres per Internet
L'escriptor i periodista cassanenc Lluís
i amb nous serveis.
Freixas, ha participat a la passada diada de
L’experiència d’editar un llibre electrònic i faciSant Jordi amb una iniciativa innovadora i
litar-ne el seu regal a través de la xarxa en una
molt escaient per a la diada: regalar un llidiada tan indicada com Sant Jordi, ha superat les
bre. Dit així el tema no és gaire nou; però el
expectatives: cada menys de dos minuts i mig,
que fa el fet noticiable és que el llibre el pouna pesona regalava el llibre «L’espera», de Lluís
dia regalar qualsevol persona a qui volgués,
Freixas Mascort, a una altra. Si comptem, però,
amb la única condició que s'hi apuntés a
les hores d’ús habitual d’Internet -de les nou del
travès de la pagina web del portal
matí i fins a les nou del vespre- la proporció va ser
notícies.net, el promotor de la idea.
de 41 llibres regalats per cada hora, amb una
El llibre "L'espera", del qual n'és autor Llupunta de 54 llibres entre les 12h i la 1h del migís Freixas, va ser obsequiat per més de 600
dia. El llibre va ser una iniciativa de l’Agència
catalans i catalanes que van apuntar-se al
Catalana de Notícies i el seu portal en obert,
projecte i que han ratificat l'encert de la prowww.noticies.net, va comptar amb la col·laboració
posta. L’usuari podia regalar el llibre a qui
de les webs d’El Punt, Diari de Tarragona, El 9
desitjava i, a més, escriure-li una dedicatòNou, Setmanari de l’Alt Empordà i la web del barri
ria. En rebre’l, la persona destinatària es desde Les Corts de Barcelona.
carregava l’arxiu PDF amb què es va editar
Si fa un temps parlar de llibre digital era gaireel conte i se’l podia imprimir en paper o llebé ciència-ficció, l’experiència de Sant Jordi degir-lo en pantalla.
mostra que la població que usa internet s’apropa
La portada del llibre digital
Freixas comenta que "es tractava de pocada vegada més als nous formats d’edició que
der enviar des de la nostra web i altres que s’hi han adherit un
apareixen al redós de les noves tecnologies. El nombre d’ediciconte a la persona que desitgessis com a felicitació de Sant
ons del llibre ha estat de 604. Algunes van ser fetes des de
Jordi. La idea era fer una versió digital de Sant Jordi i regalar
servidors situats a l’estranger, cosa que revela que alguns interun e-llibre que es reduïa a un sol conte d’una dotzena de planautes van celebrar el Sant Jordi amb amics i coneguts resines perquè, si regalàvem ‘Guerra i pau’, l’únic que hauríem fet
dents a altres països, i fer-los partícips de la tradició de la diada.
és col·lapsar correus electrònics dels receptors".
El resultat -més de sis-cents contes descarregats- sembla molt
bo, comenta l'autor, "sobretot tenint en compte que noticies.net
no és una web de consum generalitzat sinó que la majoria de
visitants són professionals de mitjans".
La iniciativa s’emmarcava en la posada en marxa del nou
disseny del portal www.noticies.net , que també amplia continguts i ofereix una sèrie de serveis informatius als usuaris en
general -subscripció al butlletí de notícies de les 20h, accés a
les informacions d’última hora, informació del temps, arxiu, accés per a PDA, etc-. Més de 1.400 persones van accedir en un
sol dia a la plana principal del portal; el conjunt del web site va
superar les 2.000 visites. La iniciativa de regalar el llibre coincideix amb la renovació del portal. De fet, fins ara la pàgina principal de l’agència era merament una portada i ara agafa la forma
d’un autèntic portal amb informació que es renova en temps real

PERRUQUERIA I ESTÈTICA

Un Estil

Home
Dona

Bona Festa Major!
NÚM. 595 - MAIG 2002

El teu
Carisma
estil
d'aquesta
Festa
C/ Barraquetes, 21
Major!
Tel. 972 46 02 21

17244 Cassà de la Selva
25

