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Editorial

a Fons

TVE Catalunya inicia les
celebracions del 50è
aniversari a Sant Cugat
La plaça de l’Auditori
acull una carpa
itinerant fins demà
ComuniCaCió. TVE
Catalunya ha iniciat a Sant
Cugat una ruta itinerant per
12 municipis catalans per
celebrar el seu cinquantè aniversari, amb una carpa mòbil
que es va instal·lar dimecres
passat, dia de Sant Joan, a la

Seu de Cugat.cat #ARXIU

Cugat TV
inicia les
emissions a la
Festa Major
ComuniCaCió. El grup de
comunicació multimèdia
municipal, Cugat.cat, presentarà la seva televisió per
internet aquest diumenge, a
les vuit del vespre, a la plaça
d’Octavià, dins el programa
d’actes de la Festa Major.
L’acte, que serà conduït
pel periodista santcugatenc
Lluís Marquina, comptarà
amb la participació dels Castellers de Sant Cugat i servirà per presentar als ciutadans els continguts de
la nova televisió local per
internet. Teclejant www.
cugat.cat/tv, els internautes podran accedir a deu
canals amb programes de
temàtica diversa, entre els
quals destaca el Canal Festa Major, que informarà de
totes les activitats de la festa local.
Els canals temàtics de
Cugat TV abordaran l’actualitat, els esports, la música, les escoles, l’economia,
la cultura, les efemèrides i
la gestió institucional. Un
dels canals més rellevant de
la televisió de Cugat.cat és
el Canal Propi, que dóna la
possibilitat a l’espectador de
crear-se els seus continguts
televisius.
_Redacció
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plaça del Centre Cultural i que
oferirà programació per a tot
el públic fins demà.
La directora de la delegació
catalana, Montse Abbad, va
destacar en la inauguració de
la carpa que TVE Catalunya
“se sent molt còmoda i molt
bé amb l’Ajuntament de Sant
Cugat”, i va recordar que la ciutat dóna nom als seus estudis
des de fa 26 anys.
De la seva banda, el regidor
de Comunicació, Jordi Puigneró, va indicar que aquests estudis “són uns grans exportadors
de la nostra ciutat”, perquè “ens
han situat al mapa geogràfic de
l’Estat”. Així mateix, va destacar que l’“aposta arriscada”
que va fer TVE a Sant Cugat
quan va traslladar la delegació
catalana de Barcelona –estu-
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dis Miramar– al municipi ha
esdevingut al final “una aposta encertada”.
En la inauguració també
es va estrenar el videoclip del
grup de Barcelona El Tío Carlos, que ha compost la cançó
Són 50, que identifica la campanya de l’aniversari.
La programació de la carpa de TVE Catalunya va iniciar-se ahir i continuarà avui
i demà des del migdia fins al
vespre, presentada pel periodista i col·laborador d’aquest
setmanari David Escamilla.
Entre la programació destaca
un càsting de reporters i presentadors, la projecció de peces
històriques locals, espectacle
en viu dels Lunnis i col·loquis
sobre la ciutat.
_N. Gutiérrez
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Visca la
Festa
Major!

A

quest dies sento comentaris
d’amics i amigues que expliquen les queixes d’alguns veïns pel previsible
soroll i les “molèsties”
de la Festa Major. De fet,
no és cap novetat, però a
mi mai no em deixarà de
sorprendre que hi hagi
ciutadans que, malgrat
els inconvenients provocats per la festa, no visquin aquest esdeveniment com una experiència enriquidora, com
una oportunitat per riure i gaudir amb veïns i
amics, amb la satisfacció
que dóna sentir-se membre d’una comunitat pròpia, la santcugatenca,
que aquesta festa esperona de forma molt especial. Precisament el model
de festa major de la nostra ciutat, que organitza activitats per a totes
les edats i tots els gustos, que cerca la complicitat de veïns i col·lectius
i en què les entitats assoleixen un protagonisme excepcional, és la
que promou com cap
altra la nostra identitat
col·lectiva, la que busca i fa aflorar el POBLE
que viu dins la ciutat, la
que fa de les places i jardins els espais privilegiats de la festa. Com cada
any, entre les activitats
més criticades pels veïns
més intransigents hi ha
les Barraques, l’activitat jove per excel·lència!
I jo em pregunto, com
pot ser que no entenguin
que els nostres joves,
durant tres dies l’any,
tenen dret a gaudir d’un
espai propi, amb activitats que sintonitzin amb
les seves inquietuds i
expectatives? Que potser
volem que es quedin a
casa, avorrits, els dies de
Festa Major? O que marxin a gaudir d’altres festes majors dels pobles de
l’entorn? Tots hem estat
joves algun dia, i tant de
bo ho fóssim, d’esperit,
tota la vida. Visca la Festa Major!
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