
La presència dels escrip-
tors David Monteagudo i 
Xavier Vernetta són dos dels 
actes destacats a les bibliote-
ques municipals en aquests 
dos mesos previs a Sant Jordi. 
Destaca de la programació 
també el primer concurs 
NegrOliva i la segona convo-
catòria del concurs infantil 
de punts de llibre, en un pro-
grama que barreja tallers, 
exposicions i xerrades per a 
adults i nens.

Marcos Montes és el segon 
llibre de David Monteagudo, 
l’escriptor vilafranquí autor 
de l’èxit Fin. Serà a la Cardona 
Torrandell el dia 18 de març 
presentat per Nati Soler Al-
calde. Un mes després, el 15 
d’abril, Mercè Foradada i 
Xavier Vernetta parlaran de 
País de llops, la novel·la  que 
aquest darrer ambienta en 
la Barcelona de la postguerra 
per parlar de l’ambició.

En literatura infantil, 
Montse Balada i Eva Sans 
continuen la revisió de la lle-
genda de Sant Jordi, amb el 
conte Qui diu la veritat: la prin-
cesa. L’explicaran a la Joan 
Oliva el 9 d’abril i, el dia 15 
i a la Cardona, són Sussana 
Peix i Anna Llenas, que pre-

Ja en ple Carnaval, la bi-
blioteca Armand Cardona 
rebrà la visita de Dolcet, el 
caramel que volia anar a la 
comparsa. La seva autora, 
Sussana Peix, l’explicarà 
als nens de la biblioteca, 
que també podran cantar 
i ballar la cançó del per-
sonatge.

A la tarda, el Dolcet 
serà també al Carnaval 
Infantil de Mar, tancant 

una gira per les escoles 
de Vilanova amb gimcana 
i festa incloses. La festa 
es va fer dissabte passat 
a l’Orfeó, i va reunir els 
nens i nenes que havien 
localitzat els Dolcets a les 
botigues de Vilanova. La 
sorpresa de dissabte va ser 
la presentació del capgròs 
del Dolcet, que va ballar i 
cantar amb els partici-
pants a la festa.
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senten un nou títol adaptat a 
la llengua de signes catalana, 
El Sol fa tard. 

Aquell dia, a més, es pre-
sentarà el punt de llibre 
guanyador del concurs con-
vocat per Sant Jordi 2010, 
un concurs que aquest any 
la Cardona Torrandell repe-
teix, adreçat als alumnes de 
primària, sobre el tema de la 
Princesa que va salvar el ca-
valler Jordi. Amb aquest con-
curs, la biblioteca Cardona 
s’adhereix al Dia del Llibre 
Infantil, una commemora-
ció que la Joan Oliva celebra-
rà amb un taller infantil, el 2 
d’abril, també al voltant de la 
llegenda de Sant Jordi.

La biblioteca de la plaça de 
la Vila ha llançat aquest 2011 
el primer concurs de relats 
NegrOliva, entre l’11 d’abril 
i el 16 de maig. La iniciati-
va vol posar l’èmfasi d’una 
banda, en la importància de 
la creació literària, camp en 
el qual ha anat organitzant 
regularment diversos tallers, 
un dels quals ha estat el taller 
d’escriptura negra virtual. 
D’altra banda, amplia la seva 
acció sobre el gènere negre, 
un centre d’interès que va 
inaugurar ara fa un any amb 
una bona acollida per part 
dels seus usuaris. Les bases 
es penjaran l’1 d’abril al blog 
de la biblioteca.

Entre altre propostes, des 
d’aquest mes de març la bi-
blioteca Armand Cardona ha 
organitzat el taller Restaura 
el llibre que t’estimes, que im-
partirà Josefina C. Raldiris. 
Es farà els dilluns, de sis a 
dos quarts de vuit del vespre 
fins al 30 de maig, i servirà 
per aprendre les nocions bà-
siques de l’enquadernació. 
Les places són limitades i la 
inscripció ja és oberta.

L’Escola Teresa Carulla, a  Lió. Alumnes de l’escola 
vilanovina van ser els dies 19 i 20 a la ciutat francesa, 
convidades a la trobada biennal de dansa de les cases 
regionals espanyoles de Lió. L’escola Teresa Carulla va 
col·laborar en l’espectacle amb coreografies de hip-
hop, dansa moderna i flamenc. Properament, l’escola 
francesa acollidora retornarà la visita a Vilanova.

Black Jack, primera al campionat de hip hop de 
León.  La companyia de l’escola Flow Center va repetir 
el primer lloc al February Fitness Leon que es va celebrar el 
20 de febrer. També s’hi va presentar Rock and Dolls, un 
grup de noies que va quedar en el cinquè lloc. 

El veredicte al 9è Concurs 
de Contes Eròtics que orga-
nitza l’Agrupació de Balls Po-
puplars es donarà a conèixer 
demà dissabte, a dos quarts de 
vuit del vespre. L’Agrupació ha 
avançat aquest acte que habi-
tualment es feia el Dimarts 
de Carnaval i l’ha traslladat 
al Foment Vilanoví.

En aquesta ocasió el jurat 
està format per la periodista 
Anna Poch, els escriptors 
Xavier Vernetta i Mercè Fo-
radada, Andreu Pino, fins ara 
secretari del jurat del premi, i 
Joan Torrens, també de l’Agru-

pació de Balls Populars. Jordi 
Massana n’és el secretari.

El jurat haurà d’escollir un 
únic guanyador que s’endurà 
el premi de 500 euros amb 
què està dotat el concurs. A 
més, però, se seleccionaran 
dues narracions més que 
s’editaran posteriorment en 
un llibre recull amb els con-
tes seleccionats i premiats en 
anteriors concursos.

L’acte de lectura del vere-
dicte i lliurament del premi 
serà amenitzat pel Ball de 
Malcasats, que dissabte ac-
tua en diferents ocasions pels 
carrers de Vilanova.

L’Escola Politècnica Supe-
rior d’Enginyeria acull demà 
dissabte el XIX Seminari so-
bre la Traducció a Catalunya 
que organitza l’Associació 
d’Escriptors en Llengua Cata-
lana, amb la col·laboració de 
la Biblioteca Víctor Balaguer. 
Aquest any, el seminari abor-
darà la traducció de la novel-
la negra, durant tot el matí.

Ramon Folch i Camarassa, 
escriptor i traductor, obrirà el 
programa amb la conferència 
inaugural cap a tres quarts 
d’onze del matí. Abans, a les 
deu, hi haurà la recepció i cre-

ditació dels assistents i, a dos 
quarts de dotze, la taula ro-
dona La novel·la negra vista pels 
seus traductors, amb  Pau Vidal, 
Jordi Cussà i Teresa Solana, 
moderats per Rosa Agost. A la 
una del migdia, Jordi Ainaud, 
Xavier Pla i Ernest Rusines 
Gramunt, moderats per Mer-
cè Lorente, debatran sobre la 
formació dels traductors.

La matrícula al seminari 
és gratuïta per als socis ad-
herits de l’AELC, estudiants 
de traducció i Amics de la Bi-
blioteca-Museu Balaguer. Per 
a la resta, la inscripció costa 
vuit euros.


