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DIVENDRES, 27 DE NOVEMBRE DEL 2020

PROGRAMACIÓ
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Fotografia

Roger Guasch guanya el primer premi del Concurs
Solidari de Fotografia organitzat per Catela

CLARA COLS
presenta
‘Hansel i Gretel o la
memòria perduda’

El 31 d’octubre va finalitzar la
primera edició del Concurs Solidari de Fotografia organitzat
per Catela (Associació Catalana d’Afectats d’ELA). Els tres
premis van ser per aquest odre:

DISSABTE 28
Barri Maset dels Cosins, davant
la Societat de Castellví, 12h
Per a tots els públics

Roger Guasch, Maria Rosa Ferré
i Jordi Sueiro. Les fotografies finalistes es poden veure a www.
catela.org. L’entrega de premis
serà el 17 de desembre al Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
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VILAFRANCA - KUBRICK
Sentimental
Nabuco (òpera)
VILAFRANCA
Concert. Borja Penalba, Mireia Vives,
David Fernández i David Caño presenten ‘Ovidi 25’, un concert que coincideix
amb el 25è aniversari de quan Ovidi
Montllor “va marxar de vacances”. ▸ Auditori municipal ⌚ DIVENDRES 27, 20h

VILAFRANCA
Teatre. Amb l’obra ‘Un dia qualsevol’
d’Oriol Tarrassón amb la companyia
Les Antonietes interpretada per Annabel Castan, Imma Colomer, Pep Ferrer i
Quimet Pla. ▸ Teatre Cal Bolet ⌚ DIUMENGE 29, 19h

TEATRE

GELIDA
Ruta Modernista. El Centre d’Interpretació del Castell ofereix una ruta per
conèixer les principals característiques
d’aquest moviment cultural de finals
del XIX i principis del s. XX. ▸ Plaça de
l’Església ⌚ DIUMENGE, 29, 12.30h

LA BISBAL DEL PENEDÈS
Tertúlia. “A les dones ens agrada més
suau”. Una tertúlia virtual en què es
parlarà de vi, literatura, erotisme i
música des d’una mirada femenina i
feminista. ▸ Inscripcions a biblioteca@
bisbalpenedes.com ⌚ DIMARTS 1, 19h

DANSA I ART

Dansa i art a Sant Pere de Riudebitlles
Torna a començar la Roda de Teatre Amateur
Aquest diumenge es reprèn la Roda de Teatre Amateur de l’Alt Penedès, que seguirà les
restriccions sanitàries en vigor. Així, a l’obra que tindrà lloc a la Sala polivalent de Puigdàlber, a partir de les 18.30, Allò que tal vegada s’esdevingué, amb el grup de teatre La Torre
de Les Gunyoles, només hi podrà assistir el públic del municipi. L’obra fa reflexionar l’espectador sobre si és possible tenir un món millor i viure d’una manera ben diferent.

FOTOGRAFIA

El cap de setmana passat va tenir lloc la gravació del ‘videodansa’, amb el ballarí Xavi
Gumà i els realitzadors audiovisuals Marc Vilaseca i Òscar Paez, dins el marc del projecte “Art, Dansa i Patrimoni”, que des de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles es
lidera amb col·laboració amb el projecte “els carrers seguiran sent nostres” de Riudebitlles Territori d’arT i amb el suport de l’APdC. Es tracta d’una mirada al diàleg entre el
patrimoni cultural del poble i la identitat individual d’aquells que hi viuen. Dansa i arts
plàstiques s’uneixen en sinergia en aquest projecte creat per artistes de km 0. Els espectacles que s’han enregistrat es poden veure al web http://www.santperederiudebitlles.

FOTOGRAFIA

Calendari 2021 d’Òmnium Cultural Baix Penedès Concurs d’Instagram per la Capitalitat Cultural
Òmnium Cultural Baix Penedès ja té el calendari per al 2021, una edició que estarà dedicat a l’Arboç. Per a la portada s’ha comptat amb una obra de l’artista arbocenc Joan
Tuset titulada ‘Els terrats de l’Arboç de l’any 2005’.
Tuset és un reconegut artista plàstic, pintor i escultor amb una dilatada carrera
artística. Ha exposat a diferents països d’Europa i Amèrica, i és també l’autor del
‘Monument a la puntaire’ de l’Arboç. La presentació oficial del calendari es farà a
l’Arboç el dia de la Fira ( 13 de desembre), al Teatre del Centre Parroquial, amb un acte
poètic-literari-musical.

Turisme del Vendrell (@turismevendrell) va convocar el Concurs Instagram “El Vendrell,
Capital de la Cultura Catalana 2020”, amb l’objectiu que els ciutadans i turistes poguessin participar en una acció col·lectiva per donar a conèixer la riquesa patrimonial i cultural del municipi. Els participants havien de captar amb els seus mòbils aquells llocs, moments o situacions representatius del Vendrell i els seus nuclis marítims, amb relació al
paisatge, el patrimoni i la cultura. Entre totes les imatges enviades pels usuaris se n’han
seleccionat 10 per editar-les en format de postals turístiques, les qual estaran a disposició pública i gratuïta a l’Oficina de Turisme durant la temporada 2021.

