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Gertrudis és la banda que 
tancarà la cinquena tempo-
rada de l’Envelat. El concert, 
avui divendres a partir de 
dos quarts de dotze de la nit, 
el compartiran amb Dijeila, 
Urtica Sound i els DJ Modosi-
tos. Les entrades, a partir de 
les onze, al mateix Envelat, a 
preus populars, cinc euros.

Gertudis arriba a Vilanova 
en la gira del seu Tripolar, un 
treball diferent; si fins ara 
havia tocar força rumba 
ara tenen ganes de presen-
tar estils que no havien fet, 
rumba, reggae, ska, fusió... 
Amb un directe impressio-
nant, explica Jessica Amate, 
presidenta d’Endimari. Com 
l’any passat, Endimari orga-
nitza per a la Regidoria de Jo-
ventut el concert de cloenda, 
una fórmula, comentava el 
regidor de l’àrea, Josep Tomàs 
Álvaro, que si permet a les 

REDACCIÓ. L’Orfeó Vilanoví oferirà el concert de Setmana 
Santa dissabte, després de la missa del vespre a l’església de 
Sant Joan, cap a les vuit del vespre. En aquest concert, una 
data fixa en el calendari de la coral que dirigeix Josep M. 
Vidal, el programa es dedica íntegrament a la música sacra.

entitats dedicar-hi una fei-
na i treure un diners que 
repercuteixen en l’activi-
tat, més enllà de convenis 
i subvencions, estem con-
tents i satisfets. 

Ja l’any passat Endimari 
es va ocupar d’aquesta fes-
ta, llavors amb el grup Ai, ai 
ai!, també de rumba. Repe-
teixen estil perquè volíem 
continuar aquesta línia 
i també perquè tenim 

molts amics en aquest 
món que ens permeten 
negociar preus.  Ells tam-
bé tenen moltes ganes de 
venir, apunta Jessica Amate 
que recorda que la formació 
ja ha actuar en dues edicions 
del Manani.

De fet, el teixit de compli-
citats ha permès millorar el 
cost del concert i mantenir 
els preus populars i, confia 
Endimari, permetrà fer un 

Els pronòstics de la CUP 
es van complir: Obrint pas va 
omplir l’Envelat de Vilanova 
i la Geltrú en la presentació 
del nou disc, Coratge.

Un miler de persones van 
poder accedir al recinte, amb 
les entrades exhaurides des 
de dos dies abans. Els valen-
cians van provocar l’entu-
siasme del públic amb les 
cançons de sempre i amb les 
noves cançons. Finalment, 
Coratge sortirà al carrer el 
dia 18.

Abans de l’actuació, 
Quin Arrufat, número 1 per 
Vilanova a les municipals, va 
prendre la paraula per enco-
ratjar tothom a seguir treba-
llant per la independència i 
la unitat popular.

REDACCIÓ.  Xavier López, alumne de batxillerat del LLuch 
i Rafecas, i Judit Barbacil, professora d’història, parlaran 
avui a la Talaia de la Indústria vilanovina d’abans i ara. L’acte 
tindrà lloc a dos quarts de nou del vespre al local social.

L’escriptor Xavier Vernet-
ta serà avui a la Biblioteca Ar-
mand Cardona per explicar 
la seva darrera novel·la País 
de Llops. Demà, a la Cardona 
es, presenta una altra novetat, 
El sol fa tard, el número 11 de la 
col·lecció Ginjoler.

País de llops és una novel·la 
d’intriga que Vernetta situa 
a la Barcelona dels seixanta, 
on cinc personatges propers 
al règim franquista lluiten 
pel poder econòmic i social. 
Un escenari que permet a 
Vernetta ref lexionar sobre 
l’ambició sense límits. A la 
Cardona, parlaran del text 
l’autor i la també escriptora 
Mercè Foradada, a les set de la 
tarda. El sol fa tard és el segon 
conte que Susanna Peix escriu 

any s’ha convocat la segona 
edició i aquesta vegada es de-
mana que al punt hi aparegui 
la princesa de Sant Jordi. Hi 
ha temps fins al 30 d’abril .

REDACCIÓ. El pintor Josep Bages Gené ha mort aquest mes 
de març passat, a l’edat de cent anys. Nascut a Vilanova, 
l’any 1929 fixà la seva residència al Prat de Llobregat, ciutat 
on va pintar diverses capelles de la parròquia de Sant Pere i 
Sant Pau, i on l’any 1977 se li va oferir un homenatge ciuta-
dà. Havia fet exposicions al Prat i a Vilanova i, a Barcelona, a  
les galeries Laietanes i la llibreria Dalmau.

REDACCIÓ.  Reflejos de dos culturas és l’exposició que l’asso-
ciació Cultural Ernesto té al centre cívic de Mar fins al 25 
d’abril. A través de fotografies, les dues cultures es reflec-
teixen en els seus Carnavals, concretament el de Barran-
quilla i el de Vilanova. Una fórmula amb què l’Associació 
Ernesto busca promoure el coneixement i el respecte mutu. 
Les fotos de Raúl Peña i de Yol Bernadó, il·lustren la festa 
vilanovina. 

coixí per al Nowa Reggae, 
que malgrat les dificultats 
de l’any passat, aquest estiu 
torna al Molí de Mar els dies 
8 i 9 de juliol. 

A més, actuaran la DJ 
Dijeila i Urtica Sound, vila-
novins que ens volen sor-
prendre amb altres coses, 
sota secret. Aquesta festa 
marcada per les relacions 
d’amistat la tancaran els DJ 
Modositos.

per al Ginjoler. Aquest cop 
les il·lustracions són d’Anna 
Llenas, il·lustradora i disse-
nyadora de renom que ha 
treballat amb firmes com Bas-
sat Ogilvy&Mather o Publicis 
Casadevall Pedreño. Com 
és habitual, serà la mateixa 
Susana Peix qui explicarà 
també amb llenguatge de sig-
nes el nou conte, ensenyant 
noves paraules signades i una 
nova cançó, la popular Sol, 
solet. A l’acte assistirà un re-
presentant de la cooperativa 
d’Atenció a persones sordes i 
sord-cegues.

D’altra banda, demà tam-
bé es començarà a distribuir 
l’obra que l’any passat va 
guanyar el Concurs infantil 
de punts de llibre, adreçat als 
alumnes de primària. Aquest 


