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carrer Major

Una xerrada i la instal·lació d’una placa tanquen les activitats
puntuals de l’homenatge a Llorenç Baqués i Estapé

Dilluns 7 d'abril de 2014
Programes| Homenatge a l'egiptòleg castellarenc Llorenç Baqués i Estapé (1935-
1980)

Les propostes finalitzaran una exposició que es podrà veure a la Biblioteca a
partir del 6 de maig

La xerrada “Llorenç Baqués, un veí del meu poble: records i escrits”, a càrrec de
Joan Pinyot, i la col·locació d’una placa commemorativa al carrer Major, al lloc de
naixement de Baqués, van centrar l’acte que va tancar ahir al migdia les activitats
puntuals del tribut a l’egiptòleg castellarenc.

La xerrada va començar a les 12.30 hores, i els assistents, entre els quals hi havia
familiars i amics de l’egiptòleg desaparegut el 1980, van poder conèixer diversos
aspectes de la història dels Baqués a Castellar del Vallès. Pinyot va acompanyar
l’explicació amb fotografies i documents de l’època.

Un cop repartits els diplomes de participació al curs d’iniciació a l’art i la cultura de
l’antic Egipte que es va dur a terme en el marc de l’homenatge, els participants a
l’acte es van traslladar fins al número 9 del carrer Major, la casa de naixement de
l’egiptòleg. En aquesta façana s’hi va instal·lar una placa en record de Llorenç
Baqués. El distintiu presenta unes imatges egípcies i una fotografia en blanc i negre
de l’homenatjat.

L’acte va finalitzar a El Mirador amb un refrigeri que va comptar amb unes pastes
egípcies elaborades per Miquel Estapé.

L’entitat Viatges i Més, lleure solidari ha estat l’encarregada d’organitzar, amb el
suport de l’Ajuntament, totes les propostes que des del passat 24 de gener han
volgut retre homenatge a la figura de Llorenç Baqués i Estapé. Les propostes es
tancaran amb l’exposició que acollirà la Biblioteca Municipal Antoni Tort entre els
dies 6 de maig i 10 de juny, on s’hi podran trobar diferents guies i llibres de viatge
sobre Egipte.

El Mirador
Pl. d'El Mirador, s/n

file:///
/34154/descriptiu/-1715/
/34154/descriptiu/-1715/
/14374/equipament/466/


Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40


