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Els Amics de l’Orgue del 
Vendrell ja han donat el tret 
de sortida a la campanya 
d’apadrinament dels tubs de 
l’històric orgue del Vendrell, 
que serà restaurat propera-
ment per un import total de 
mig milió d’euros. El cost de 
la restauració de cada tub va 
des dels 150 euros dels més 
petits fins als 3.000 dels més 
importants.

El tret de sortida de la cam-
panya va tenir un alt com-
ponent simbòlic. Dimarts a 
la tarda, l’Escola de Música 
Pau Casals, mitjançant els 
seus joves alumnes, va esce-
nificar l’apadrinament del 
primer tub, que es sufraga 

REDACCIÓ. Des d’ahir, el Museu Josep Cañas, de Banyeres 
del Penedès, acull una retrospectiva del dibuixant i escultor 
banyerenc per excel·lència titulada El viatge a Mèxic I. La 
mostra es podrà visitar fins el 28 de juny. Cañas va viure al 
país centre-americà entre el 1947 i el 1955.

amb l’aportació d’un euro 
per part de cadascun dels 
alumnes de l’escola que diri-
geix Carlota Baldrís. D’aques-
ta manera, es vol incidir un 
cop més en la idea que l’or-
gue és patrimoni de tots els 

vendrellencs. Més enllà de 
la simple captació de fons 
econòmics, des dels Amics 
de l’Orgue s’està treballant 
per difondre el significat i el 
valor d’aquest instrument. 
A banda dels particulars 

Els Nens del Vendrell van 
escollir el passat divendres 
en assemblea extraordinària 
Jordi Moreno com a nou cap 
de colla. Moreno encapçala 
un projecte integrat per 17 
persones que inclou dos ex-
cap de colla com són Basilio 
Pérez i Rodrigo Sánchez, que 
seran els nous sotscap de co-

lla i segueix comptant amb 
Xavier Guardiola de presi-
dent. Moreno va exposar les 
seves línies de treball, enca-
rades a captar nous caste-
llers i treballar per mantenir 
la bona línia de les darreres 
temporades, sense descartar 
tornar a treballar folres de 
forma seriosa. Alfonso Gon-
zález serà el cap de canalla, 

acompanyat d’Alba Vinyes, 
Josep Anton Marlés i Anna 
Ibarz. El cap de pinyes és Lluís 
Cajal, auxiliat per Rafel Güi-
xens, Marc Casellas, Ricardo 
Jiménez, Guillem Vinyes i 
Josep Català. Els assajos de 
canalla comencen avui a dos 
quarts de vuit, mentre que 
els generals ho faran el 6 de 
març a les deu.

REDACCIÓ. Avui, a les cinc de la tarda, al local de la colla 
castellera dels Nens del Vendrell es presentaran cinc cerve-
ses artesanes locals. Es tracta de les conegudes com Repti-
lian, Space Beer, Thymus non Vulgaris i Heretic. També es 
farà una demostració de la seva elaboració.

REDACCIÓ. El grup baixpenedesenc Plou com Mai ha estat 
el guanyador del concurs Ebre Músik, celebrat a Tortosa. 
La formació ha aconseguit una dotació econòmica de 2.000 
euros, i una promoció per les Terres de l’Ebre durant tot 
aquest any.

que ja s’han interessat en el 
projecte, el teixit associatiu 
també s’ha implicat a fons en 
la causa. Per exemple, l’any 
passat els Nens del Vendrell 
van aportar els beneficis del 
llibre que van editar amb les 
millors imatges de la tempo-
rada.

Des d’ara fins al mes de se-
tembre, quan l’orgue marxi 
del Vendrell per ser reparat, 
des de l’entitat s’està elabo-
rant un complet programa 
d’actes que anirà des de la 
celebració de concerts fins 
a xerrades. Les persones que 
vulguin rebre informació so-
bre els apadrinaments (que, 
a més, comporten avantat-
ges fiscals), poden passar els 
dimecres i els divendres a la 
tarda pels baixos de la recto-
ria. Tots els col·laboradors 
rebran un diploma que acre-
dita la seva aportació. Un fet 
que també pot ser anònim o 
bé es pot regalar.

Reconeixement a Ramón Aurora. El Centre Cultural 
Andaluz Los Califas ha premiat l’exlocutor de Calafell 
Ràdio Ramón Aurora com a Andaluz del Año. L’Ajunta-
ment de Calafell es va afegir al reconeixement tot lliu-
rant a Aurora una placa.


