
La mostra de cançó d’autor 
reuneix unes 400 persones 

La plaça de 
l’Assumpció va 
ser l’escenari de            
la tercera edició

L’actuació de Meritxell Gené va ser un èxit yol

// Redacció

La plaça de l’Assumpció  
va ser l’escenari de la tercera 
edició de la mostra de cançó 
d’autor Ateveu. Cadascuna 
de les dues sessions de la 
Mostra, divendres i dissabte 
a la nit, va reunir al voltant 
de 400 persones, que van 
gaudir en un entorn privile-
giat de les actuacions de Pere 
Tàpias, Meritxell Gené, La 
Brigada i Feliu Ventura.

El públic va poder co-
nèixer, divendres passat,  
Meritxell Gené, una jove 
cantautora lleidatana que, 
acompanyada de la seva gui-
tarra i el seu acordió, va sor-
prendre molt positivament 
per la seva veu i pel senti-
ment amb què interpreta les 
seves cançons. 

A continuació, l’Ateveu va 
tancar la nit amb l’actuació 
de Pere Tàpias, que, amb les 
seves cançons de sempre, va 

Una jove vilanovina 
guanya el concurs 
pintura Art<30

// Redacció

La jove vilanovina Mercè 
Hernández ha estat la gua-
nyadora de la segona edi-
ció del concurs de pintura 
Art<30, destinat als menors 
de 30 anys, que organitza 
anualment sala Parés de 
Barcelona. Mercè Hernández 
tindrà la possibilitat d’expo-
sar a la sala Parés on han pen-
jat les seves obres pintors de 
reconeguda vàlua.

Art<30 és un premi per a 

artistes joves, que els brinda 
l’oportunitat d’exposar en 
una galeria d’art. 

En aquesta edició d’Art<30 
han participat 73 artistes de 
nou universitats de l’Estat 
espanyol.

Els guanyadors d’Art<30 
reben un beca de 500 euros i 
la difusió de la seva obra a tra-
vés d’un catàleg que donarà 
a conèixer la seva trajectòria. 
L’exposició Art<30 és oberta 
del 3 al 26 de setembre.

provocar grans rialles entre 
els assistents, sobretot amb 
els seus Tatuatges vilanovins. 
La seva actuació va comptar, 
a més, amb la participació del 
mag Ferran, la gran sorpresa 
de la nit. L’endemà dissabte 
va començar amb l’actuació 

de La Brigada. Els vilanovins 
van oferir en format acústic 
les cançons del seu disc L’obli-
gació de ser algú i algunes del 
nou treball que estan enre-
gistrant. 

Feliu Ventura va pujar a 
l’escenari per acabar la jor-

nada. Tot i que va arribar re-
fredat i amb febre, Ventura i 
el guitarra que l’acompanya, 
Borja Penalba, van fer una 
magnífica interpretació de 
les cançons, plenes de sensi-
bilitat, tendresa i compromís 
per la llengua i pel país.

// Redacció

Les Jornades Folklòriques 
2009 va reunir divendres, a 
la plaça de la Vila un nom-
brós públic, com acostuma 
a passar en totes les edicions 
d’aquesta manifestació fol-
klòrica internacional que or-
ganitzen els Dansaires Vila-
novins i amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú. 

Dissabte va ser el torn del 
grup Mari-El de la Repúbli-
ca de Mari, que pertany a la 

Les Jornades Folklòriques 2009 
acullen un nombrós públic

els Mari-el actuant a la plaça de la Vila, divendres yol

El folklòric de 
Mari-El va oferir un 
sorprenent Cant de 
la Senyera

federació russa. Una hora 
abans de l’actuació el grup 
rus va ser rebut al saló de 
plens de l’Ajuntament per 

l’alcalde, Joan Ignasi Elena, i 
la regidora de Cultura, Isabel 
Pla. A les sis de la tarda va co-
mençar l’actuació dels balla-

rins que van sorprendre el 
públic cantant el Cant de la 
Senyera en català per acabar 
la seva actuació.

REDACCIÓ. Coincidint amb l’inici del curs escolar, les bibli-
oteques municipals de Vilanova posen a disposició de la ciu-
tadania l’Aula Multimèdia i el seu programa de formació.
Els cursos que s’ofereixen són d’Iniciació a la Informàtica, on 
s’ensenyarà la familiarització amb l’ordinador, i el d’infor-
màtica, per aprendre diverses habilitats informàtiques. Per 
a més informació, es pot entrar a www.vilanova.cat.

Es reprenen el cursos de l’Aula 
Multimèdia de les biblioteques

Breus

REDACCIÓ. L’actor vilanoví Sergi López tornarà a Festival 
Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges per presen-
tar el film francès Le dèrnieres jours du monde, dirigit pels 
germans Jean-Marie i Arnaud Larrieu. La pel·lícula narra els 
darrers dies del món en la persona de Robinson, un home 
que es recupera d’un fracàs amorós Aquest és el tercer film 
que López presenta a Sitges. Abans ho havia fet amb Western 
i Harry, un amigo que os quiere. 

Sergi López presenta ‘Le dernières 
jours du monde’ al festival de Sitges

Van actuar Pere 
Tàpias, Meritxell 
Gené, Feliu Ventura  
i La Brigada

Es clou la mostra 
d’Òscar Estruga a 
La Sala

// Redacció

Aquest cap de setmana es 
clou l’exposició d’Òscar Es-
truga que es va inaugurar al 
Centre d’Art Contemporani 
La Sala el 27 de juny i tancarà 
el 13 de setembre.

Per finalitzar la mostra 
de l’artista vilanoví establert 
a Madrid s’han organitzat 
dues activitats. La primera 

proposta és Art i paraula, que 
tindrà lloc dissabte 12 a dos 
quarts de set de la tarda. L’es-
criptora Jordina Biosca nar-
rarà alguns del mites que 
inspiren les obres de l’artis-
ta. La segona activitat, Visitem 
La Sala, es farà diumenge 13 a 
les dotze del migdia i es trac-
ta d’una visita comentada a 
l’exposició. 
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