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Professor de l’escola d’adults de St. Josep

La Fira del Vehicle Nou i d’Ocasió arriba puntual a la seva cita
amb els possibles compradors
del 8 al 17 d’abril al Centre
d’Activitats La Farga. Firamotor
és la segona fira de cotxes més
importants de Catalunya després del Saló Internacional de
l’Automòbil de Barcelona.
En 8.000 metres quadrats
d‘exposició, el visitant podrà veure
més de 400 vehicles de 17 marques diferents procedents dels concessionaris oficials de L’Hospitalet i
el Baix Llobregat.
Firamotor comptarà amb els últims models de les grans marques i
una àmplia exposició de cotxes de
segona mà, revisats i garantits. La
concentració de vehicles facilita l’elecció al comprador que, a més, gaudirà de descomptes i condicions
especials de finançament.
El primer dia de la fira, el 8 d’abril, l’horari serà de 18 a 21h. La
resta de dies, de dilluns a divendres
de, 16.30 a 21h, i dissabtes i diumenges, de 10 a 21h. L’entrada és gratuïta i només per visitar Firamotor
es participarà en el sorteig d’entrades per al campionat de Fórmula 1
de Montmeló. # REDACCIÓ
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GABRIEL CAZADO

tampoc ajuda”, explica Tomàs Callau.
Ara li han demanat la traducció
del llibre en castellà, i això és el que
està fent. Callau és professor de
geografia, història i català i ha impartit classes a alumnes de primària i secundària, però “m’he decantat pels adults perquè no hi ha material, has de fer tu el temari i l’ensenyament és molt més creatiu i
gratificant”. # MARGA SOLÉ

Tomàs Callau amb la portada del seu llibre

Cientos de miles de personas
asistieron también este año a
las procesiones de Semana

TRADICIÓN
GABRIEL CAZADO

El Sàhara Occidental. Història i
actualitat d’un poble, és el títol
de l’últim llibre de Tomàs Callau, llicenciat en història i professor de l’Escola d’Adults de
Sant Josep. Callau, té 45 anys i
aquest és el segon llibre que
escriu. “Sempre són de temes
conflictius i dels quals ningú no
en parla. El primer va ser Còrcega,
un altre combat, i ara m’ha semblat
que valia la pena parlar del Sàhara”.
El Sàhara Occidental va ser la
darrera colònia espanyola a l’Àfrica.
L’any 1975 va ser abandonada a
mans del Marroc i Mauritània després de la Marxa Verda del rei Hassan II. Segons Callau, “és un poble
que viu a l’exili a Algèria, Mauritània i a diferents països d’Europa, i
més de 160.000 persones estan als
camps de refugiats de Tindouf vivint gràcies als ajuts internacionals”.
Diu l’escriptor que ara és el moment de tancar el tema. “Crec que el
govern del PSOE reaccionarà malgrat que França i els Estats Units no li
ho estan posant fàcil”. L’autodeterminació del poble sahararuí s’ha de
fer amb normalitat, però el Marroc
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Firamotor
obre les
portes a La
Farga del 8
al 17 d’abril

Nou llibre de Tomàs
Callau sobre el
Sàhara Occidental
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Santa que organiza la Cofradía
15+1 de L’Hospitalet. Los pasos de Jesús Nazareno, Nuestra Señora de los Dolores y el
Cristo de la Expiración, entre
otros, despertaron un gran
fervor entre los asistentes.
Estas procesiones se celebran
desde hace 28 años y destacan por su carácter laico.

