
La mostra Ateveu torna       
la setmana que ve

Pere Tàpias i Feliu 
Ventura, entre les 
actuacions més 
destacades

Els concerts són 
gratuïts i tindran 
lloc a la plaça de 
l’Assumpció

Pere Tàpias tornarà a pujar a l’escenari la setmana vinent yol

// redacció

L’Associació Cultural Des·
perta! ja té a punt la tercera 
edició de la Mostra de Cançó 
d’Autor Ateveu. Aquest petit 
festival de cantautors tindrà 
lloc a la geltrunenca plaça de 
l’Assumpció els dies 4 i 5 de 
setembre, divendres i dissab·
te vinents. Pere Tàpias, des·
prés de l’èxit obtingut l’any 
passat, hi torna enguany, 
i també hi serà present la 
formació vilanovina La Bri·
gada. 

Completen el cartell la 
cantautora lleidatana Merit·
xell Gené i l’artista de Xàtiva 
Feliu Ventura, amb quatre 
discos publicats, entre ells 
Que no s’apague la llum, en col·
laboració amb Lluís Llach.

La mostra Ateveu manté 
les seves senyes d’identitat: 
un format intimista, actuaci·
ons gratuïtes, l’interès per la 
cançó en català i, com expli·

Esglésies i ermites, 
al concurs de fotos 
de patrimoni

el certamen se centra en aspectes religiosos felix

// redacció

Esglésies i ermites de 
Vilanova i la Geltrú són els 
temes escollits enguany per 
l’Organisme Autònom Local 
de Patrimoni Víctor Balaguer 
per convocar la quarta edició 
del Concurs de fotografia del 
Patrimoni Cultural vilanoví, 
que s’adreça a joves d’entre 
14 i 35 anys. 

Les obres es poden presen·
tar fins al 22 de setembre a 
la Casa del Marquès de Cas·
trofuerte, al carrer de Narcís 
Monturiol, 2, de dilluns a 
divendres, en horari de deu 
del matí a dues del migdia i 
de cinc a set de la tarda. 

Els participants han de 
presentar un màxim de tres 

fotografies inèdites (mai pu·
blicades ni premiades), en 
color o blanc i negre.

Totes les obres que parti·
cipin al concurs seran expo·
sades a la Casa Castrofuerte 
coincidint amb la celebració 
de les Jornades Europees 
de Patrimoni, del 25 al 27 
de setembre. Les bases del 
concurs es poden consultar 
al web www.victorbalaguer.
cat. L’autor de la fotografia 
que obtingui el primer premi 
s’endurà 250 euros, mentre 
que el segon i el tercer rebran 
150 i 100 euros. 

També hi haurà un premi 
popular a la fotografia més 
votada pels visitants de la 
mostra.

quen els mateixos organitza·
dors, la diversa procedència 
dels artistes. 

Divendres hi actuaran 
Meritxell Gené, que va auto·
editar l’any passat el seu CD 
Inesperadament, i Pere Tàpias, 
que a més de repassar algu·

nes de les seves cançons de 
sempre també cantarà temes 
més recents. Aquesta és una 
de les úniques oportunitats 
de veure el nostre artista pu·
jant a l’escenari, ja que no es 
prodiga gaire. Les actuacions 
comencen a les onze de la nit. 

Dissabte serà el torn dels vila·
novins La Brigada, que inter·
pretaran en versió acústica 
temes del seu disc L’obligació 
de ser algú, i de Feliu Ventura, 
un dels valors més sòlids de 
l’actual panorama de música 
d’autor.
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La Biblioteca·Museu Víc·
tor Balaguer tancarà durant 
tot el mes de setembre a cau·
sa dels treballs de rehabilita·
ció que s’estan duent a terme 
a l’edifici. Durant aquest mes 
es portaran a terme diversos 
treballs per solucionar els 
problemes d’humitats a 
l’interior de l’edifici. L’equi·
pament té previst tornar a 
obrir les seves portes dins el 
seu horari habitual. Com es 
recordarà, la biblioteca obre 

La Biblioteca- Museu Balaguer, 
tancada durant tot el setembre

rehabilitació de la Biblioteca-Museu DiARi

S’hi faran obres 
a l’interior per 
arranjar problemes 
d’humitats

de dilluns a divendres, de 
9.30 a 14 hores, i els dimecres 
de 9.30 a 19, mentre que el 
museu tanca els dilluns i és 

obert de dimarts a diumen·
ge de deu a 14 hores, i de di·
marts a dissabte de 16 a 19. 
Els dijous a la tarda obre de 

18 a 21. 
D’altra banda, les activi·

tats d’estiu de la Biblioteca·
Museu han omplert totes les 
places que s’oferien. L’activi·
tat amb major participació ha 
estat la dels tallers infantils, 
que enguany se centraven en 
el 300 aniversari dels Gegants 
Grossos de Vilanova. Es van 
haver d’ampliar el nombre 
de tallers previstos davant la 
gran demanda, tant de casals 
d’estiu com de particulars. 
Finalment, un total de 347 
nens i nenes van participar 
en aquesta activitat, que 
complementava l’exposició 
Gegants del Museu. D’altra 
banda, 75 persones han par·
ticipat en les tres sessions de 
Nits de Música i Art.
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REDACCIÓ. La biblioteca Joan Oliva obre de l’1 al 9 de 
setembre, ambdós inclosos, les aules d’estudi de 21 a 24 
hores. Aquesta iniciativa es porta a terme durant el període 
d’exàmens dels estudiants. No hi haurà servei de préstec en 
horari nocturn. D’altra banda, la biblioteca inaugura avui 
divendres l’exposició Esportistes catalanes del segle XX, produ·
ïda per la Universitat de Vic i que pretén trencar el silenci i 
l’oblit de les dones que han practicat esport.

Tornen a obrir les aules d’estudi de  
la Biblioteca Joan Oliva

Breus

REDACCIÓ. L’inici de les obres de la façana principal de la 
Biblioteca Joan Oliva, que dóna a la plaça de la Vila, s’ha 
ajornat fins a dilluns vinent. Els treballs suposaven la 
col·locació d’una gran bastida. L’endarreriment ha estat 
sol·licitat per l’associació Tot Comerç, que aquest dissabte 
organitza a la plaça de la Vila la fira Fora Estocs. La in·
tervenció consisteix en la reconstrucció dels arrebossats 
decoratius i la pintura de tota la façana.

S’ajornen les obres de la façana de la 
biblioteca pel Fora Estocs


