
REDACCIÓ. L’escriptor, dissenyador gràfic, editor i 
il·lustrador Ròmul Brotons serà avui a l’Aula d’Extensió 
Universitària per oferir la conferència El triomf de la imagi-
nació. L’acte tindrà lloc a les set de la tarda, a la sala d’actes 
de l’Escola d’Enginyeria. La xerrada pren el títol d’un dels 
llibres de  Brotons, on fa una selecció de seixanta objectes 
que s’han inserit en la vida quotidiana catalana, des del 
Chupa-chups al Tupperware. A més és l’autor del volum 
Estimats Reis d’Orient, sobre el món de la joguina, i La ciutat 
captiva, sobre la història de Barcelona entre 1714 i 1860.

REDACCIÓ. Cantants, escoles de música i grups de ball 
participaran, el diumenge dia 27, al gran festival vilanoví 
pro Església de Mar que organitzen els Amics de la Lírica i la 
Música al Círcol Catòlic. La recaptació de la gala es destina-
rà a les obres a l’edifici de la parròquia de la Immaculada 
Concepció. La venda d’entrades es realitzarà els dies 25, 26 
i 27, a les taquilles del Catòlic, de dos quarts de dotze a dos 
quarts de dues del migdia.

Amb 492.324 visites du-
rant l’any 2010, les sis biblio-
teques públiques del Garraf 
reben una mitjana de 1.834 
visites al dia. Les xifres les ha 
proporcionat la Xarxa de Bi-
blioteques Municipals de la 
Diputació de Barcelona que 
constata un creixement de 
l’1%  en l’ús de les bibliote-
ques des del 2007.

Pel que fa al préstec, s’ha 
notat també un increment en 
el període en què s’ha passat 
de 303.212 préstecs fa qua-
tre anys als 323.133 de 2010, 
amb 2,2 préstecs per habitant 
al Garraf.  Més important ha 
estat el creixement en l’ús 
d’Internet, en què s’ha passat 
de 61.897 a 83.581 connexi-

La primera a inaugurar en la nova temporada de La 
Sala és Lola Roig, seleccionada per La Frontissa en el premi 
Donart 2010. Somnis de grafit és un recull del seu treball 
anterior com a il·lustradora que té el llapis com a eina pri-
mera de treball. Hi haurà peces de projectes com Mujeres, 
l’àlbum per a adults presentat l’any passat, o il·lustracions 
de Charlie i la fàbrica de xocolata, un treball realitzat després 
d’haver estat seleccionada amb altres il·lustradors a la Fira 
del llibre Infantil i Juvenil de Mollerussa. Destaca, però, 
la sèria Cuentos de Venus, que Lola Roig ha realitzat durant 
aquest darrer any, després d’haver estat seleccionada per 
La Frontissa. Són un conjunt d’il·lustracions sobre contes 
de temàtica eròtica que ha encarregat per a La Sala.

L’exposició s’inaugura el dijous 24, a dos quarts de vuit 
del vespre, i el dia 27 ella mateixa conduirà una visita 
comentada a totes les persones que visitin la mostra a les 
dotze del migdia.

La Sala obre de dimarts a dissabte de sis de la tarda a 
nou del vespre, i els dissabtes, diumenges i dies de festa 
d’onze del matí a dues del migdia.  Totes les activitats 
complementàries a les exposicions són gratuïtes.

18 de març del 2011 DIARI DE VILANOVA

La fotògrafa madrilenya 
Ouka Leele i el vilanoví Carles 
Arnal són els dos noms des-
tacats a la programació del 
Centre d’Art Contemporani 
La Sala en el proper mig any.  
Les exposicions d’una i altre 
compartiran els espais en di-
àleg amb creadors emergents 
i propostes dels col·lectius de 
la ciutat, en una programació 
que es caracteritza aquests 
mesos per la diversitat de les 

propostes i les especialitats 
artístiques.

Inèdita és una exposició 
itinerant que va organitzar 
el Ministeri de Cultura l’any 
2008 amb motiu de la con-
cessió a Ouka Leele del Premi 
Nacional de Fotografia. És 
una antològica que aplega 
l’obra més desconeguda de 
l’artista des de les primeres 
fotos en blanc i negre fins a la 
imatge digital. S’inaugurarà 
el dia 25.

En diàleg amb la sala de les 

Voltes, a la sala Oberta també 
divendres s’inaugura Docu-
me.nts, una proposta de l’Insti-
tut d’Estudis Fotogràfics que 
ha seleccionat l’obra de cinc 
alumnes,  que interpreten 
l’ésser humà i el seu entorn 
a través de la fotografia. Una 
i altra exposició es podran vi-
sitar fins al 29 de maig.

Cronològicament, la se-
güent proposta és Nascita del 
giorno, una instal·lació de 
Miquel Ferrino que arriba de 
la mà de la xarxa d’activitats 

cultural Transversal el 29 
d’abril. Ferrino treballa amb 
conjunt de figures escultòri-
ques i objectes quotidians en 
una obra d’art conceptual.

La mateixa sala de les Co-
lumnes acollirà a partir del 9 
de juny l’obra d’Anselm  Ca-
bús. Pintor i escultor, hi pre-
sentarà el seu projecte Biorit-
mes, títol que pren de la idea 
que el ritme és allò que de 
manera quotidiana marca 
un espai i això forma una 
escultura. Hi presentarà 

una gran peça formada per 
100 quadres sobre personat-
ges vilanovins però, sobretot, 
escultura, de format mitjà i 
petit, i també mostrarà el ma-
king off de les darreres quatre 
obres públiques en què ha 
treballat.

L’endemà mateix, La Sala 
acull una proposta que van 
llançar ja fa uns mesos l’AV 
de Mar, el Museu del Mar i la 
Confraria de Pescadors: Baix 
a mar vist per Salvador Pujades. 
L’exposició vol ser un home-

natge al pintor autodidacte 
que va pintar la platja de la 
Vilanova de la seva infante-
sa.

Finalment Carles Arnal 
inaugura el 17 de juny Arxiu 
Diògenes a la sala de les Vol-
tes. És la producció de La Sala 
d’aquest estiu. Per a Arxiu Di-
ògenes, Arnal està treballant 
en grans escultures realitza-
des amb goma escuma, que 
poden tenir un aspecte mo-
numental o desmuntar-s en 
peces més petites.

ons en el període. Significati-
vament, l’increment és més 
pronunciat pel que fa a l’ús 
del servei Wi-Fi gratuït de 
què disposen els centres.

L’altre salt significatiu es 
dóna en el nombre de llibres, 
revistes, discos o vídeos dis-
ponibles als usuaris: al 2007 
eren 164.363 i a final de 2010, 
275.356 documents; s’ha pas-
sat doncs de 1,23 documents 
per habitant a 1,90.

Segons la Xarxa, un 40% 
de la població del Garraf dis-
posa de carnet bibliotecari, 
concretament 58.557 perso-
nes, especialment en la fran-
ja adulta (entre 25 i 64 anys; 
seguits per nens i joves. En 
canvi, només un 7% dels usu-
aris tenen més de 64 anys.


