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Penelles s’omple de color

Nova edició de
‘Fas sis anys. Tria
un llibre’ per a
nens de 6 anys

Artistes com l’anglès Sebastien Waknine ja estan pintant aquests dies els murals
de la localitat || El GarGar Festival se celebrarà del 5 al 7 de maig
JORDI SOLSONA/BINOMIC
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Sebastien Waknine, ahir pintant a Penelles.

Rosh333 a la Germandat de Penelles la setmana passada.

REDACCIÓ

Tant li ha agradat el que veu que
es planteja quedar-s’hi fins al
pròxim cap de setmana. “Vaig
venir aquests dies perquè tenia
un altre compromís, però potser
allargaré la meua estada aquí.
M’encanta, això.”
Ahir també estava prevista
la presència de TVBoy, autor
de pintures tan conegudes com
la que emula un petó entre el

❘ PENELLES ❘ La segona edició del
GarGar Festival de Penelles té
cada vegada més color, malgrat
que queden dies perquè se celebri, entre el 5 i el 7 de maig.
Després que la setmana passada
hi acudissin els primers creadors, des de dijous està pintant
un dels murals de Penelles l’anglès establert a Barcelona Se-

bastien Waknine. “És una paret
plena d’ovelles, perquè em van
dir que anteriorment al poble
n’hi havia moltes i ara pràcticament han desaparegut, així que
he volgut retre el meu particular homenatge a les tradicions
rurals. Està fet de forma molt
realista, de manera que sembla
que en efecte sigui un ramat”,
va explicar l’artista a SEGRE.

jugador del Barça Messi i el
del Madrid Cristiano Ronaldo.
Tanmateix, finalment va decidir esperar fins al pròxim cap
de setmana “per viure tot l’ambient del festival”, va explicar
Maria del Mar López-Pinto, de
l’empresa de disseny gràfic Binomic, ubicada a Penelles i de
la qual va nàixer l’any passat la
idea del festival.

Campanya per
estimular la lectura
❘ BARCELONA ❘ El departament
de Cu lt u r a l l a nç a r à d imarts la segona edició de
la campanya Fas 6 anys.
Tria un llibre, que vol estimular els hàbits de lectura dels nens de sis anys.
La proposta, que arribarà a
80.941 petits de tot Catalunya, també busca que descobreixin les llibreries amb un
adult, que comencin a crear
la seua pròpia biblioteca, donin valor al llibre i es reforcin
les vendes de llibres infantils.
El destinatari, que ha de
complir els sis anys aquest
2017, rebrà a casa una targeta amb un import de fins
a 13 euros perquè la pugui
bescanviar per un llibre a la
llibreria més pròxima, una
iniciativa que aquesta vegada
també s’adapta als nens amb
discapacitat visual gràcies a
l’acord amb l’ONCE, que
adapta la targeta al braille.
La primera edició va ser seguida a Ponent per un 38%
dels nens.
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Torrefarrera s’omple de
música amb el Re-sona
❘ TORREFARRERA ❘ La sisena edició
del Festival Re-sona de Torrefarrera va tenir el seu plat fort
amb els concerts de la nit, en els
quals estava prevista l’actuació del grup català Els Amics de
les Arts, a banda dels lleidatans
Enzel i DJ Monka. Tanmateix,
l’ambientació ja va començar
des del migdia, atès que durant
tota la jornada es van celebrar diverses activitats. Entre

aquestes, la Trobada de Bandes
de Tambors, organitzada per
la Banda de Tambors de Torrefarrera, l’habilitació d’un espai gastronòmic que al seu torn
va acollir un vermut electrònic
amb Joan Corominas DJ, així
com activitats lúdiques i infantils com tallers i unflables a la
tarda. Per la seua part, Xavito
deVito va punxar música indie
i pop-rock.

Durant la tarda d’ahir es van celebrar activitats destinades als petits de la casa.

