
13 de març del 2009 DIARI DEL BAIX PENEDÈS

Aquesta  setmana el ju-
rat del Track s’ha reunit per 
escollir els sis finalistes del 
Track,i també els vuit fina-
listes a Millor Grup del Baix 
Penedès. Dilluns es va publi-
car a www.trackvendrell.cat. 
Els vendrellencs MR. Pez són 
l’única banda de la comarca 
que ha passat el primer tall. 
Tanmateix, hi ha altres ban-
des del Baix Penedès que es 
troben a la llista de grups 
reserves per si alguna banda 
acabés fallant.

D’una banda, els finalistes 
del Track són: Pell de Serp 
(Solsona), In’digna (Collbató), 
Mr. Pez (el  Vendrell ) , 

REDACCIÓ. Demà a partir de les nou de la nit el Casal Fami-
liar del Vendrell acollirà un festival especialment dedicat 
als socis  de l’entitat cultural. La vetllada comptarà amb la 
participació  de Lorenzo Montijo i l’Acadèmia i quadres de 
ball Aires del sur. Aquesta serà la penúltima activitat de què 
consta el programa d’actes del Dia d’Andalusia 2009.

Cram (Cornellà), Los Rotos 
(Vilafranca del Penedès) i 
Boxets (Terrassa). Com a re-
serves hi ha Plou com Mai 
(Llorenç del Penedès) i De-
boits (Barcelona). Però això 
no és tot. 

D’altra banda, els fina-
listes del premi Millor Grup 
del Baix Penedès són Mr. 
Pez (el Vendrell), La Cova 
del Caliu (Calafell), Andrò-
maca (el  Vendrell), Ekynoa 
(el  Vendrell), Josep Romeu 

La colla castellera del 
Vendrell ja es troba en ple 
funcionament després de 
l’aturada hivernal. El passat 
divendres van arrencar els 
assajos generals, que tindran 
lloc cada divendres a partir 
de les deu de la nit. Els Nens 
ara tenen la mirada fixada 
al diumenge 5 d’abril, quan 

realitzaran, a casa, la prime-
ra actuació de la temporada, 
aquella que serveix per tren-
car el gel.

Aquesta actuació de de-
but enguany comptarà amb 
la participació dels Xicots 
de Vilafranca i els Xics de 
Granollers com a colles con-
vidades. Un mes de marge,  
doncs, durant el qual la colla 

vol recuperar sensacions i tre-
ballar a fons pinyes i troncs, 
així com incorporar nous cas-
tellers de cara a aquesta nova 
temporada.

A banda de consolidar 
estructures i no renunciar a 
res, un dels reptes dels Nens 
del Vendrell per a aquesta 
temporada és seguir obrint 
l’entitat a la vila.

REDACCIÓ. La Fundació Apel·les Fenosa serà la seu aquesta 
tarda a partir de les set de la presentació de la setena con-
vocatòria de la beca Jaume Ramon i Vidales, que fomenta 
la recerca sobre matèries estretament relacionades amb el 
Vendrell. L’acte també servirà per lliurar el premi al gua-
nyador del 2007, Fenosa i la poesia, de Jordi Cerdà.

REDACCIÓ. El dotzè cicle 
conferències de temàtica cas-
tellera de la Societat Cultural 
i Recreativa Bisbalenca arri-
ba aquest dissabte a la seva 
fi. I ho farà amb la projecció 
de les filmacions castelleres 
d’Oriol Rossell, qui va ser 
fundador dels Castellers de 
Vilafranca. La projecció de 
les imatges històriques ani-
rà seguida d’una xerrada. La 
cita serà demà a les set al lo-
cal de la Societat.

REDACCIÓ. L’antic celler del Mas de Llorenç, que actual-
ment és un espai d’art, acull des de demà l’exposició de 
l’obra de Ricard Velamazán . La mostra estarà oberta cada 
dia a partir de les sis de la tarda fins al proper 30 d’abril. La 
inauguració té lloc demà a les sis.

(Llorenç del Penedès), Nelb 
(el Vendrell), Plou com 
Mai (Llorenç del Penedès) 
i Un Nombre Bonito (el 
Vendrell). 

A partir d’ara, l’organit-
zació del Track treballarà 
per dur a terme els diferents 
concerts dels finalistes del 
Millor Grup del Baix Penedès 
que es realitzaran els dies 10 i 
24 d’abril i 8 i 22 de maig a les 
12 de la nit al SAM, del Cen-
tre d’oci Les Mates. Els dies 
d’actuació el públic assistent 
podrà donar el seu vot. 

Els finalistes del Track 
començaran a gravar el CD 
a l’estudi La Casamurada a 
final d’aquest mes i el 6 de 
juny tocaran en directe jun-
tament amb el grup convi-
dat: Els Pets.

Aquesta any el certamen 
ha tornat a batre rècords de 
participació i, cada cop més, 
està adquirint un caire més 
nacional que comarcal.


