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Tots els serveis 
funeraris que necessiti 
al mateix centre
• Ara amb el nou servei de crematori al mateix 

centre no hauran de desplaçar-se.

• Instal·lacions modernes i sales exclusives de 
123 m2 dissenyades per a la vostra 
comoditat.

• Preus a l’abast de totes les famílies. 
Demani’ns pressupost sense compromís.

• Col·laborem amb totes les companyies 
d’assegurances.
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NOU CREMATORI 
A ÀLTIMA TERRASSA

Maridatge de vins amb una novel·la de Vicenç Villatoro
El club de lectura que condueix l’escriptora Mont-
serrat Espallargas va organitzar dijous una cosa tan 
insòlita com el maridatge de vins amb una obra litè-
ria. A l’establiment Wine Palace, del carrer del Tren 

de Baix, es van tastar vins de les bodegues Bàrbara 
Mesquida Mora, de Porreres (Mallorca), mentre l’es-
criptor terrassenc Vicenç Villatoro parlava de la seva 
novel·la “La claror de juliol”, ambientada a l’illa.

Xavier Serrahima narra “La vida que no vam viure” 
“Li agafa la mà tan forta com quan ella era petita, 
quan se l’enduia a perseguir coloms per la Plaça Ve-
lla”, escriu Xavier Serrahima a “La vida que no vam 

viure”, una novel·la  sobre les emprentes del passat i 
de les nostres (in)decisions. Amb Vicenç Villatoro la 
va presentar a la Biblitoteca Central. FOTO: ALBERTO TALLÓN

Nova proposta 
al mNACTEC
>  S’instal·larà un estudi de ràdio

Redacció 

El 15 de gener està prevista la inau-
guració d’un nou espai al mNAC-
TEC relacionat amb el món de la rà-
dio. Aquesta proposta es materia-
litzarà amb la instal·lació a les seves 
dependències de  l’estudi 17 de Ca-
talunya Ràdio, que permet gravar i 
emetre ràdio en directe. En aquest 
espai, els visitants descobriran com 
funciona un estudi de ràdio avui dia 
a la vegada que esdevindrà un nou 
element de difusió i comunicació 
dels museus del segle XXI.  

L’espai es complementa amb una 
petita mostra sobre l’evolució de la 

ràdio des de finals del segle XIX fins 
avui. A la mostra es repassa els mo-
ments clau al llarg de la seva histò-
ria, la important evolució tecnolò-
gica dins el món de les telecomuni-
cacions i la incidència social 
d’aquest mitjà. S’hi poden veure ex-
posats un total de deu objectes de 
la col·lecció del mNACTEC que re-
flecteixen l’evolució de la ràdio. 

UN SEGLE 
Els responsables de l’espai expli-
quen que “fa més d’un segle que la 
ràdio ens acompanya, ens informa 
i ens entreté. Al llarg de la seva his-
tòria, aquesta tecnologia s’ha adap-

L’estudi de ràdio que s’hi instal·larà és de Catalunya Ràdio. 

tat als canvis socials i les innovaci-
ons tècniques i s’ha acabat conver-
tint, per a molts, en un mitjà im-
prescindible.”  

L’espai “Ràdio mNACTEC” pro-

posa “descobrir l’apassionant món 
de la radiofonia a través d’un estu-
di de ràdio real i funcional.” L’Espai 
està produït en col·laboració amb 
Catalunya Ràdio. 

La proposta va acompanyada del 
taller “Fem ràdio” per descobrir 
“l’apassionant món de la radiofo-
nia a través d’un estudi de ràdio real 
i funcional.”. 
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