
“Escric novel·les des dels 
tretze anyets i les tinc agafant 

pols en un calaix”

EDU BENAVENTE 

 Guanyador del Concurs de Cartells de les Festes de Maig de Barcelona

DE CUA D’ULL Rosa Peroy  @RPeroy

L’escola d’art i superior 
de disseny (EASD) Pau 
Gargallo, de Badalona, ja 
fa uns anys que s’encarre-
ga, mitjançant un concurs 
entre els seus alumnes, 
de confeccionar el car-
tell que donarà imatge a 
les Festes de Maig de la 
ciutat de Tarragona, que, 
curiosament, coincidei-
xen en dates amb les de 
Lleida. En aquesta edició 

-
nes de 2n curs d’Il·lustra-

i d’Estudis Superiors de 
-

navente (Lleida 1989), 
-

presa, dissenyador i pe-
riodista d’aquest diari, n’és el guanyador.

Sí, l’any passat.

I vaig guanyar la votació popular (somriu).

doblement content.

A les festes de Badalona, cada any es fabrica un 

dimoni de gran dimensions, que acaba sent cre-

disfressa per anar “d’incògnit”, però que convida 

a què tothom el vegi: gavardina, ulleres i barret. 

-

l’empaiten.

-

La il·lustració principal 

ordinador, amb ta-

manual, amb pintura, 

-

pinzell.

-

lustracions per a lli-

professionals. Va ser una sorpresa, per a mi.

Sí, munto la parada precisament aquest cap de 

setmana. M’encantaria dedicar-me a la il·lustra-

ció editorial, de contes, novel·les, fent portades... 

Encara que, personalment, el que més m’agrada 

és escriure.

Si, escric novel·les des dels 13 anyets, però les 

Seria el meu somni!

Lleida és casa meva, però m’hi veig fora, és un 

tema d’oportunitats.

El cartell re!ecteix un 
dimoni que fuig de les !ames 
intentant passar desapercebut

y
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L’espai del Mas de Melons de 

l’homenatge als dos agents rurals 
assassinats a Aspa. Igual que en el 

comportar l’alliberament de dues 
aus. En aquesta ocasió, l’espai es-
collit era davant un desnivell i la 
nostra fotògrafa veia que hi havia 
perill de caiguda. Llavors, el de-
legat del Govern, Ramon Farré, 
li va dir que l’agafava i que podia 
treballar tranquil·la, que ell no la 
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El municipi pallarés celebra aquest 

-

La Comissió de Venècia, un òrgan 
-

pees, posa en dubte la neutralitat 
-

tat espanyol.

Polèmica prohibició d’impedir l’en-

dels comicis turcs del 16 d’abril. 

COSES A DIR 

| Roser Perera 
@roserperera |

Ballar, el nou 

gimnàs

Aquest concepte me’l va sug-

gerir un dia la Berta Palau en 

una conversa que vàrem tenir 

de com diferents generacions 

i persones diverses amb tre-

Dancescape

-

T’allibera de les tensions diàri-

-

mula el cervell, et treu l’ansi-

etat i et dóna felicitat a cada 

nou pas de ball que aprens. 

Es nota que m’apassiona eh? 

un grup de persones grans 

que van a un centre de ball de 

la ciutat. Volen demostrar els 

corporal en la salut cerebral. Es 

-

conillets d’índies de l’es-

han començat a ballar se sen-

que ben aviat, un cop compa-

rades les proves d’abans i des-

ballar i ballar és viure i és més 

que l’envelliment es combat 

cadira, mou el cul i balla!! No-

més hi tens a guanyar!

Aixeca’t de la cadira  
i mou el cul, t’allibera 
de les tensions,           
et treu l’ansietat         
i et dóna felicitat
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REVISIÓN COMPLETA:
DES DE 139€

CAMBIO ACEITE:
DES DE 39€

SUSTITUCIÓN PASTILLAS 
FRENO: DES DE 59€

MANO DE OBRA GRATIS!!!

CON LA TARIFA PLANA DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
PAGUE SOLO MATERIALES E IMPUESTOS
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