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Els Pets, Macaco, Jaume Sisa i 
Albert Pla als «Petits Camaleons»
Prop de 40 figures de primer nivell per públic fam iliar l’octubre a Sant Cugat

La idea de fer un 
festival de música amb 
primeres figures del 
pop o el folk català 
amb concerts orientats 
als més menuts va 
ser un èxit. Els Petits 
Camaleons tornen 
l ’octubre amb Els 
Pets, Macaco, Jaume 
Sisa, Albert Pla amb 
els PinkerTones i 33 
artistes més.

c. c.

SANT CUGAT- Concerts més 
curts, volums adequats, proxi
mitat, horari diürn, estils molts 
variats... Són algunes de les 
particularitats de l'original fes
tival de música Petits Cama
leons, el primer pensat per a 
nens i nenes de 0  a 14 anys.

L’any passat es va estrenar 
amb bona resposta i l ’atractiu 
de grups com Antònia Font, 
Els Catarres o Las Migas, i 
enguany torna amb la mateixa 
fórmula, millorada i ampliada.

Serà a Sant Cugat el 5 i 6 
d ’octubre, i comptarà amb cinc 
espais diferents. La novetat és 
que un d ’ells la carpa del Circ 
Raluy. Els altres són el teatre- 
Auditori, el Pati de l’Escola de 
Música. l ’Aula Magna i l’esce
nari de la sala polivalent del 
Conservatori.

Els Pets

Amb àrees de picnic ben 
condicionades i la possibilitat 
de veure fins a 12 concerts 
en un dia, Sant Cugat acaba 
d'anunciar un complet cartell 
que inclou noms com Andrea 
Motis & Joan Chamorro, Els 
Pets. Esther Condal, Gossos, 
Jaume Sisa, Joan Dausà i els 
tipus d'interès, La Banda dels 
Petits Camaleons. Macaco,

Núria Graham. Pol Cruells, Pul
món Beat Box, Ramon Mirabet, 
Sant Andreu Jazz Band, Sara 
Pi, The Mamzelles, The Pep- 
per Pots o The Pinker Tones & 
Albert Pla.

Novetats
Algunes novetats són el Petit 

ChillOut Mobiprix (espai pen
sat per a pares i mares amb

Macaco

Albert Pla

nens de 0 a 5 anys que neces
sitin un moment per agafar for
ces i seguir amb el festival), el 
Concurs Petits Talents Cugat, 
cat, el Concurs Petit Reporter 
InfoK, exposicions o l'Espai de 
Signatures Cacaolat.

Hi ha diferents modalitats i 
preus d’entrades (més infor
mació a www.petitscamale- 
ons.com) ■

□  5 de 7 a Berga

Aniversari
dels
Castellers 
de Sabadell

REDACCIÓ

Els Marrecs de Salt i 
Castellers de Sant Cugat 
acompanyaran demà al 
migdia, a les 12, l’aixe
cada de castells dels 
Castellers de Sabadell 
en el marc de la Diada 
del seu aniversari.

Recentment els Saba- 
lluts van actuar a la 
Diada dels Quatre Fuets 
que organitzaven per pri
mera vegada els Caste
llers de Berga. La colla 
berguedana, que encara 
no té un any de vida, vol 
que aquesta actuació es 
consolidi el diumenge 
previ a la Patum.

Van incloure un pilar de 
4 de dol, en un emotiu 
silenci, per la mort del 
graller i casteller Llufs 
Salvador ■

E. BARNOLA

Una obra de Karol Wojtyla al Sant Vicenç

Divendres passat el teatre Sant 
Vicenç va acollir la posada en 
escena de El taller de l'orfebre, obra 
de teatre de Karol Wojtyla (Joan Pau 
II), que la va escriure durant la seva 
etapa com a bisbe auxiliar de Cra

còvia, l’any 1960. Els intèrprets eren 
de l’elenc teatral de la Parròquia de 
Sant Josep Obrer, de Sant Boi de Llo
bregat, que volien recaptar fons per 
al pel-legrinatge a Rio de Janeiro per 
la Jornada Mundial de la Joventut.

Ramon Gener a l’Escola Sant Nicolau

El conegut comunicador Ramon 
Gener va oferir el passat dilluns una 
xerrada sobre el món de l’òpera a 
l'Escola Sant Nicolau. El presenta
dor del popular programa ‘Òpera en 
Texans’ va engrescar una audiència

de gairebé 200 persones amb la 
conferència «Carmen o el perquè de 
l'òpera universal». Mirna Lacambra, 
presidenta de l'Associació d'Amics 
de l ’Òpera de Sabadell, va presentar 
l ’acte.


