
Bona acollida a la primera 
Mostra de Cançó d’Autor

El cantautor Sé de 
Sant Feliu sorprèn 
i diverteix el públic 
de diumenge

El cantautor de Sant Feliu de Guíxols, Se, que va tancar la Mostra FDG/MARIA

// REDACCIÓ

La Mostra de Cançó d’Au-
tor ha tingut una bona acolli-
da en aquesta primera edició 
per part dels vilanovins, espe-
cialment diumenge. L’associ-
ació Desperta ha organitzat 
les jornades amb l’objectiu 
de difondre un vessant més 
de la cultura en català. 

Com a representant de 
la nova generació d’autors, 
Cesk Freixas va ser el primer 
a intervenir-hi, dissabte a la 
nit, tot i que l’horari de diu-
menge a la tarda, més apte 
per a tot públic, va facilitar 
una major presència de pú-
blic a les actuacions de Jaume 
Arnella i Josep Andújar, Sé.

Aquest darrer, amb una 
trajectòria llarga però potser 
no tan conegut entre el pú-
blic vilanoví, va ser una de les 
sorpreses. Sé va obrir l’actua-
ció amb havaneres i cançons 
més líriques però va acabar 
amb un seguit de temes 
més humorístics que es van 
emportar el públic. Abans 
d’ell, Arnella va interpretar 
diversos romanços, potser 
el gènere més popular i que 
permet més registres narra-
tius, i també diverses peces 
de François Villon, autor 
francès del segle XV a qui ha 
dedicat el seu darrer disc. Ar-
nella va tenir un record per a 
Jordi Teixidor, qui va ser pro-
fessor de l’IES Manuel de Ca-
banyes i traductor d’aquests 
textos de Villon. 

Els voluntaris del 
M. del Ferrocarril, 
en marxa

// REDACCIÓ

El voluntariat del Museu 
del Ferrocarril, aplegat sota el 
nom de Socis i Col·laboradors 
(SiC) s’ha organitzat en diver-
sos equips de treball, que co-
mença a donar resultats. El 
SiC, que reuneix voluntaris i 
patrocinadors, té prevista la 
segona assemblea el proper 
dia 18, a les sis de la tarda.

Des de la primera assem-
blea, a la primavera, han 
constituït cinc programes: 
conservació i restauració, 
que ha començat a treballar 
en dos bancs i vol recuperar 
l’aiguada de subministra-
ment de Vilanova; documen-
tació, que, entre d’altres, ha 
obert la biblioteca els dissab-
tes que hi havia programació 

de cinema; difusió que ha fet 
arribar la informació del Mu-
seu als establiments turístics; 
activitats i supervisió que re-
colza el servei d’Atenció al Vi-
sitant i material històric, que 
s’ha ocupat del manteniment 
dels vehicles operatiu que es 
troben a Can Tunis.

Per tal de fomentar els lli-
gams del teixit humà que in-
tegra el SiC, l’entitat ha orga-
nitzat una sortida a la Vall de 
Núria per al 29 de setembre. 
Els socis interessats en parti-
cipar-hi tenen temps fi ns al 
dia 15 per inscriure-s’hi.

El SiC busca també la 
complicitat d’institucions i 
empreses. Durant la tardor 
se signaran diferents acords 
amb entitats del Garraf.

Jaume Arnella va interpretar diversos romanços i temes de François Villon FDG/MARIA

REDACCIÓ. La regidora de Cultura, Isabel Pla, presideix, 
des de dijous passat, el Consorci Transversals Xarxa D’acti-
vitats Culturals. Vilanova va assumir la presidència dijous 
passat, en una assemblea que va tenir lloc a Perpinyà, ciutat 
que havia ostentat la presidència en els darrers sis mesos. 
Vilanova hi va explicar la voluntat de consolidar l’Anella 
Cultural en els propers mesos. L’Anella pretén relacionar en 
xarxa els grans equipaments culturals de les 16 ciutats que 
integren el consorci. Els intercanvis en música contemporà-
nia i un major suport de la Generalitat són altres objectius.

Vilanova presideix el consorci de la 
Xarxa Transversal 

Breus

REDACCIÓ. Seguint el lema de les Jornades Europees de 
Patrimoni 2007, El patrimoni i els joves,  l’Organisme Autò-
nom de Patrimoni convoca el II Concurs de Fotografi a del 
Patrimoni de Vilanova i la Geltrú. S’adreça a joves afi cionats 
d’entre 14 i 35 anys, que poden presentar un màxim de tres 
imatges, inèdites, en color o blanc i negre. Les fotografi es 
s’han de fer arribar al Museu Víctor Balaguer fi ns al 23 de 
setembre, en horari d’obertura de l’equipament. Totes 
les fotografi es s’exposaran els dies 28, 29 i 30 de setembre 
perquè el públic pugui escollir les tres millors. Les bases es 
poden recollir al Museu, a l’OAC, el SIAJ i a les biblioteques.

Es convida els joves a fotografiar el 
patrimoni de la ciutat

REDACCIÓ. El concurs per a grups musicals que organitza 
el pub Sackers continua en marxa i ja coneix una nova 
formació que ha passat ronda. Es tracta del Garraf On, que 
diumenge passat va superar el Free Disonance Pro per una 
ajustada votació. El Garraf On va versionar temes de grups 
internacionals com Nirvana o Red Hot Chili Peppers. El con-
curs està tenint una bona acollida al pub del carrer Anselm 
Clavé. Aquest diumenge tractaran de passar ronda el Blurry 
Cactus i el 4xBlues. La cita serà a partir de dos quarts de vuit 
del vespre.

El grup Garraf On passa ronda            
en el concurs del Sackers

Titelles Naip representarà ‘El llibre de la selva’ DIARI

// REDACCIÓ

La veterana companyia Titelles Naip en-
ceta, demà dissabte, l’Hora del Conte de la 
Biblioteca Joan Oliva. La cita és a les dotze del 
migdia, a la sala infantil.

La companyia ha adaptat als titelles de so-
bretaula l’obra de Kipling El llibre de la Selva, 
que narra la història de Mowgli, el nen adop-
tat per un ramat de llops i apadrinat per la 
pantera Baguera i l’ós Baloo. 

Des d’aquesta primavera, les biblioteques 
dediquen un dissabte al mes a l’Hora del Con-
te. El dia 22, a la Cardona, hi haurà l’especta-
cle L’espina de la sardina.

Titelles Naip enceta 
l’Hora del Conte a la 
Joan Oliva
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