quals n’hi ha hagut al Dalí, a Figueres i al Shang-haï. La voluntat
és que aquests intercanvis es mantinguin amb l’objectiu de difondre
les arts culinàries de la zona.
Lee va decidir convertir-se en el
nexe d’unió entre dues cultures
gastronòmiques. Una és la que el
va veure30
néixer.
L’altra és el lloc
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liança d’Anglès, el Siloc de Quart o Una imatge del grup d’alumnes de Taipei amb professors i Fermin Lee –el primer per l’esquerra.
a l’escola d’Hostaleria.
Allà hi han
PAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
après plats de temporada i han cui- (el novembre) que no veuen al seu també altres espais de la ciutat i vi- tantes maneres oferint plats difePÁGINAS:
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nyes i cellers de l’Empordà. Final- rents».
país».
nat des d’arrossos
a bolets passant
La seva intenció és mantenir
Després d’això, durant uns dies ment, van degustar un dinar al seu
pel conill o els cargols. Segons
294 €
E.G.M.:
restaurant xinès. Diu que una de aquests intercanvis i que al noi un 44000
Fermin, aquestTARIFA:
era precisament
un van aproﬁtar per fer turisme
dels objectius: que els estudiants dels llocs escollits va ser, és clar, Fi- les coses que més va impressionar vembre de l’any que ve se’n pugui
ÁREA: 112 CM² - 10%
SECCIÓN: COMARQUES
poguessin apreciar la gran varie- gueres. En Fermin els va acompa- els estudiants és «com coses ben fer un altre amb nous estudiants
tat de productes d’aquesta època nyar a veure el Museu Dalí, però senzilles es poden combinar de seleccionats.
MARTÍ DACOSTA

Peralada recorda Damià Mateu
PERALADA | G.T.

La biblioteca del Castell de Peralada va acollir ahir al matí la presentació del llibre Damià Mateu i
Bisa (1864-1935). Empresari, promotor i col·leccionista. Un document que repassa la vida i la trajectòria professional d’un dels emprenedors catalans més importants del segle XX. En la seva elaboració, hi han participat el professor Jordi Nadal, el marquès de
la Casa Brusi, Miquel Canals, el
conservador-director del Museu

Va ser un dels emprenedors
més importants del s. XX i ara
un llibre revela detalls inèdits
sobre la seva trajectòria

del Castell, Jaume Barrachina, i la
bibliotecària i historiadora Inés
Padrosa.
L’acte, que culminava la celebració del 150è aniversari del seu
naixement, va comptar amb la
presència de ﬁns a sis genera-

cions de la família Mateu, entre els
quals hi havia Artur Suqué i Carme Mateu. L’interès era màxim. No
només perquè es parlava d’una ﬁgura cabdal sinó perquè, tal i com
la mateixa Padrosa va explicar, el
llibre compta amb moltes aportacions inèdites i ﬁns ara desconegudes sobre el personatge. Damià
Mateu va ser un dels personatges
més signiﬁcatius de la burgesia catalana del primer terç del segle XX
i va fundar diversos negocis com
la «Hispano-Suiza».

L’Agrupament Escolta rep la
reclamada sala per ampliar l’espai

La bibliotecària Inés Padrosa presentant el llibre.
ROGER LLEIXÀ

DIARI DE GIRONA

CASTELLÓ D’EMPÚRIES| DdG

L’agrupament Escolta i Guia Xots
de Castelló va convertir ahir en una
celebració el que havia de ser una
seguda de protesta. Des de fa tres
anys negociaven i reclamaven una
ampliació de l’espai que ocupen a
l’antic Ajuntament però no havien aconseguit cap acord. Finalment es va optar per fer un acte de
protesta amb múltiples activitats
però pocs dies abans se’ls va comunicar que se’ls concedeix i ahir,
en comptes de queixar-se, va servir per entregar-los les claus. La jornada, que va començar a la tarda,
es va haver de traslladar a la sala
polivalent per la pluja.

Figueres encén els 270 llums dalinians

Una de les activitats que es van realitzar ahir a la tarda.

 La plaça Catalunya de Figueres va acollir ahir la tradicional encesa de
llums de Nadal. La pluja va obligar a traslladar aquest acte, que s’havia de fer
a la Rambla i que va comptar amb una castanyada i amb l’actuació de la coral
de l’escola Sant Pau. En total, enguany s’han instal·lat fins a 270 figures
d’inspiració daliniana pels principals carrers de la ciutat.

