
Desallotgen la Fundació 
Puente de la Masia Nova

La pròrroga del 
conveni amb Gustau 
Puente acabava  
amb el 2008

El mateix 
dissenyador havia 
anunciat la marxa  
el febrer de 2007

Gustau Puente, davant una instal·lació a la Masia Nova diari

// redacció

L’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú ha hagut d’execu-
tar una ordre de desnona-
ment per recuperar l’espai de 
la Masia Nova que ocupava la 
Fundació Gustavo Puente. El 
desallotjament va tenir lloc 
el 22 de desembre.

Puente va signar un con-
veni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Vilanova el 
2002, que amb posterioritat 
es va prorrogar fins al 31 de 
desembre de 2008, pel qual 
la Fundació ocupava els ma-
gatzems de la casa de Joan 
Magriñà a canvi de promou-
re activitat cultural a la ciu-
tat. Durant aquest temps, la 
seva Fundació va fer algunes 
activitats, com una exposició 
amb el FAD a la Casa Papiol el 
2003. El 2004 anunciava una 
Biennal d’Art i Dansa, en un 
compromís amb el ballarí 
Joan Magriñà, que mai no es 
va arribar a fer.

L’Envy suma la 
música a l’humor 
aquest 2010

Monologuistes del dia 1, amb els propietaris del local diari

// redacció

La música i l’humor se-
ran els protagonistes de la 
nova temporada de l’Envy. 
El local d’oci del passeig del 
Carme  presentarà les nits del 
dijous les bandes del territori, 
amb un estil de música més 
intimista protagonitzada 
per diferents cantautors. Els 
monòlegs, que fins ara han 
caracteritzat la programació 
nocturna dels dijous, passen 
als divendres, ampliant així 
l’oferta d’oci de la ciutat, se-
gons han explicat els respon-
sables del local.

Més de 60 monologuistes 
de reconeguda trajectòria per 
la seva col·laboració en pro-
grames de televisió i el canal 
Paramount Comedy, han fet 
riure a centenars de persones 
durant l’any passat. Artistes 
com Txabi Franquesa, David 
Guapo i Toni Cano han estat 
alguns dels còmics amb més 
èxit que han passat per l’Envy. 

Ara, els divendres a primera 
hora de la nit, a dos quarts de 
dotze, s’oferiran més especta-
cles humorístics de la mà de 
nous professionals d’aquest 
àmbit. 

De fet, per celebrar el pri-
mer dia de l’any, Envy va ofe-
rir la nit de l’1 de gener una 
marató d’humor amb deu 
monologuistes que van om-
plir d’anècdotes i històries 
divertides la vetllada. Va ser 
el punt d’inflexió en la pro-
gramació que des que es va 
inaugurar el pub ha estat el 
seu estendard característic. 
Cada setmana de 2010 con-
tinuaran els monòlegs, els 
divendres, i la música en di-
recte, els dijous.  Les entrades 
per als espectacles es poden 
adquirir anticipadament al 
preu de 8 euros, i l’opció de re-
servar una taula, o l’entrada 
a taquilla val 10 euros. Envy 
obre les nits de dijous a dissab-
te i vigílies de festius.

Les relacions amb l’Ajun-
tament de Vilanova no van 
ser fàcils i, de fet, l’any 2007 
el mateix Gustavo Puente 
afirmava que marxava al 
Centre de Disseny de Sitges, 
cansat, deia, del poc suport 
municipal. Mercè Foradada, 
llavors regidora de Cultura, 
responia a la notícia expli-
cant que ja no s’havia reno-
vat de nou el conveni perquè 
vam valorar que aquesta 
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// redacció

Històries peludes és la nar-
ració escollida per Sandra 
Rossi, que demà dissabte 
l’explicarà a l’Hora del Con-
te de la biblioteca Joan Oliva. 
L’acte, a les dotze del migdia, 
és la primera de les activitats 
programades per les bibliote-
ques els propers dies.

A la mateixa Joan Oliva, 
dijous, a dos quarts de vuit 
del vespre, l’escriptora Gem-
ma Lienas hi parlarà sobre 

Sandra Rossi, Pere Tàpias i Gemma 
Lienas, a les biblioteques

L’Hora del conte, una de les activitats d’animació lectora fèlix

La Cardona 
explica la seva 
experiència a la 
revista ‘Guix’

la pròpia intel·ligència i la de 
les criatures amb la lectura.
El mateix dia, a les set, Pere 
Tàpias visita la Cardona en 
unes Poètiques variades en què 
barreja el món dels receptaris 
amb la literatura de cuina. 

D’altra banda, la revista 
de pedagogia Guix publica en 
el seu número 360 Deu anys 
de formació i d’animació lecto-
ra, sobre l’experiència de les 
biblioteques municipals, un 
article signat per Marga Car-
bonell i Susana Peix, de l’Ar-
mand Cardona. Des de 1998 
l’Ajuntament de Vilanova ha 
prioritzar el Pla d’Animació 
a la Lectura, a través de les 
biblioteques municipals i 
escolars.

redACCIÓ. Els Amics del Country fan la seva trobada men-
sual de gener aquest diumenge, dia 17, a les sis de la tarda, 
a l’Envelat. Aquest serà l’espai de les trobades d’aquest 
primer trimestre de 2010, que es faran també els dies 28 de 
febrer i 21 de març. Els Amics ressalten l’avantatge per als 
aficionats del country de poder ballar sobre fusta.

Les trobades mensuals dels Amics 
del Country, a l’Envelat

Breus

redACCIÓ. Emili Serrano, trompetista, professor del 
Conservatori Municipal Mestre Montserrat i director de la 
seva banda, serà el protagonista de L’Entrevista de l’Aula, 
una activitat que tindrà lloc el dijous, dia 21, a les set de la 
tarda, a l’aula 21 de l’Escola d’Enginyeria. L’endemà, Daniel 
Arenas Vives parlarà sobre l’ètica en el món empresarial.

L’Aula entrevista el director   
de la Banda Mestre Montserrat

fundació, francament, no 
havia aportat gran cosa a 
la ciutat. A Sitges, la Fun-
dació ha organitzat també 
alguna exposició i, aquest 
estiu, va exposar a la Fragata 
l’escultura viva Mondragan. 
La retirada per part de l’Ajun-
tament de l’obra, un cop su-
perat el temps d’exposició 
acordat, també va comportar 
una topada amb el regidor de 
Cultura sitgetà.

Malgrat l’anunci de 2007 
i malgrat que efectivament 
la Fundació va començar a 
treballar a Sitges, Puente 
no va deixar la Masia Nova i 
l’Ajuntament va començar a 
enviar-li requeriments ofici-
als mesos abans que acabés 
el termini de la pròrroga del 
conveni. Finalment, l’episo-
di ha acabat amb un proce-
diment judicial i l’ordre de 
desnonament.

com Aprendre a ser feliç a través 
de la lectura. En aquesta con-
ferència, que s’inscriu en les 

propostes del Club d’Opinió 
de la Diputació de Barcelona, 
Lienas planteja com millorar 


