Adéu al fotògraf Ricard Terré
i al periodista Andrés Móntes
Ricard Terré,
en una exposició
fotogràfica

Josep Cuní i Saül Gordillo,
en el cicle de debat Espais Uxus
Josep Cuní (Els Matins de TV3) i
Saül Gordillo (director de l’Agència
Catalana de Notícies) van debatre
sobre “Premsa i comunicació” en
l’acte organitzat per Uxus Creatius
SL, el 21 d’octubre, a Can Massallera, davant 150 persones.

Xavier Bru de Sala, a la Biblioteca
Andrés Montes,
a l’Ajuntament
de Sant Boi

El 29 d’octubre va morir a Vigo, la
seva ciutat de residència, el fotògraf Ricard Terré (Sant Boi, 1928).
L’Ajuntament li havia concedit
aquest maig el Premi Especial
Ciutat de Sant Boi, en reconeixement a una tasca professional de
més de 50 anys. La crítica internacional el valorava com a renovador
del llenguatge fotogràfic i pel sentit humà de les seves instantànies.
Ricard Terré, conegut com “el
català” a Galícia, era el fill d’Artur
Terré, que va dirigir la fàbrica de
Can Massallera.

El periodista esportiu Andrés
Montes va morir el 16 d’octubre
a Madrid, als 53 anys d’edat.
L’any 2008 havia rebut la Carxofa
d’Or de Sant Boi, concedida per
l’Ajuntament per tal de reconèixer
la seva contribució a difondre
les “qualitats gastronòmiques i
saludables” de la carxofa santboiana. A les retransmissions de
partits de bàsquet (sobretot, les
de la selecció), Montes associava
sovint amb la carxofa la qualitat
i l’energia del joc dels germans
santboians Pau i Marc Gasol.

L’escriptor i periodista Xavier
Bru de Sala va pronunciar la conferència “La Catalunya que estem
fent” a la Biblioteca Jordi Rubió
i Balaguer, el dia 15 d’octubre.
L’acte estava inclòs dins de la
programació del Club d’Opinió.

Manel Esteller, premi internacional
d’investigació del càncer Dr. Josef Steiner
El director del Programa
d’epigenètica i biologia del càncer de l’Institut d’Investigació
Biomèdica de Bellvitge, el santboià Manel Esteller, ha rebut el
premi Dr. Josef Steiner, pels seus
estudis sobre la metàstasi.
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Terré va merèixer el Premi Especial Ciutat de
Sant Boi. Montes va rebre la Carxofa d’Or

