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La inscripcié a
les Telecolènies
de Caihîs
encan  és oberta

PEPA MAlÈfCaIIùs
Les  Telecolànies  de  Caflus,

que  es duran  a ternie  de!  17 al
25  de  juliol.  es  presenten  et’
guan  amh  noveiats.  Les ide
colonies,  que es fan per quart
any  consecuti u. s6n o rganitza—
des en aquesta edicié  per 1cm-
presa  sant  pedorenca Pli rami  j —

tes. nientre  que de les edieions
anteriors  se n’havia encarregat
directanient  l’Ajuntament  de
Callûs, i  niés. enuuany pet pri
mer  cop !etada  dels  iO5  1110—

ies «entre  9  15 anvs es dividi
rà  entre la niasia de!  Mas de la
serra  de Castelit allai j e I nucli
de  Cillés.

De  rnonient. i u n Cep  esgot il
cl  terrnini  d’inscripciô Fxai liii
cialnient,  shan  apuntat  a  les
telecolènies  una  quinzena  de
fois  j noies. Uorganitzacié.  pe
t-ô,  lia  informat  que  encara
s’acceptaran  noves  inscripci
ons  perquè  no  s’ha cohert  e!
nombre  de  places disponibles.
La  setmana passada es va fer a
Callés  una  sessié  inforniativa
per  ais pares  i mares  dels  nens
inscrits  a  les  colônies, que  te
nen  tres  eixos principals: la te
lemàtica  i multinièdia.el  mcdi
amhient  je!  Ileure. LI preu  de
l’estada  és de 45.0(X) pessetes.

DAVID MARTINEZ
Navarcles

lit-s  anuics Je Na  areles. Matie!
Domene,  Valent ï Oliveras  i Ro
be ri  (‘cime lias. le tic n cern a a ficié
cotil  un a cl  ci tic rna j han cre ai  la
bot  iga d’e-cv#nerç  (cotnerç  dcc
trotue  ) niés gra n de i ‘eslar  dedi—
cad a  ai  môn  ciel  ce! - lu bide.  E!
flou  nerroci. que ès genui de  Na—
va reles. I  ha n bateja t a ni b e I n uni
de cluhdecine.corn.
A  partir  duria  hase de  dades

amh  més  de  6.11(11) titols  de
pellicules.  DVD,  bandes  sonores
j  accessoris. la nova web és<la bu
tige  mésgran dedicada al mén au
diovisua! ide cinema de parla cas
tellana»,se gens els seus creadors.
Valenti  Oliveras.  que  té una dis
trihuïdora  de  cornpravenda  de
pellicules.  considera  que l’atrac
liu  de  cluhdecine.corn  ès  que
«disposa de tots els t(tols de video i
D  VD legals editats o Espanya».

Entre  Fampli ventail de  serveis
que  ofereix aquesta web cinerna
togrâfica  s’inclou que  es pot  ac
cedir  a  totes les dades deis films,
com pot ser la fiixa tècnica i artis
tica.  E! puntal  hàsic de  la botiga
virtual  és  la venda  de  titols, tant
de  les darreres  novetats  com de
pellicules  antigues en els formats
de  vfdeo VHS  i DVD. Lis gèneres
sôn  molt diversos  I englohen des

de pellicules  eFissiques fins a ka—
raokes.  documentais j einema per
a aduils. LIs produetes audiovisu—
ais  es  poden  trobar  en  castellù.
c a t al à. ft ise. g  ii e e. ve rsi  ns o ti gi —

naIs subtitulades  en anglès i tani—
Né sense subI itular.

Les  bandes sonores iamhé  te—
rien  un bloc destaeat  en la web. En
aquesi  apartal  els cinèfils  afieio—
na ts a la mésica t roba rail  u ii fons
dc  caiàleg dc niés «un  niiler de
titois.  de conipositors  tant inier
nacioti  aIs coni  boea!s. com Jeudi
Savali  I CarIes  Cases.  Els lector
també  disposen  d’una  secciô  de
liibres  de cinema, hiografles dac
tors. directors  j diccionaris  de  ci
nema.

Una  vegada  seleccionat  cl pro
ducte.  cl pagament  es pot efect u
ar  contra  recnihors.  targeta  de
crèdit  o  Iransferència  hancària.
L’entrega  es fa en un termini mà
xirn  de  set  dies. mitjançant  Cor
reus  o missatgeria,  segons  la zo
na.

Els  promotors  de
clubdeciiie.com  han  dissenyat
una  web  que  «hem preferit  que
fos  mésfunciona! que vistosa en
aquest  miel», ha cornentat  Manel
Domene.Ara  s’està treballant en
un  nou  disseny  gràfic per  fer un
rellançament  de  la  web  a  final
d’any.

Calders acuil la
festa de turisme î
ret homenatge a
Miquel Bosch

REOACCIO/Manresa

El  municipi  de  Calders  aculi
avui,  a partir  de les ô de la tarda.
la  festa de turismeAi  les bruixes j
cl  bruixots.  Tot  seguit  hi  haurù
bail  amb Sol i Sombra. a la plaça.
D  altra  banda.  derna, dtumen

me. es farà un acte cotiiniemoratiu
amh  inotiu  dcl centenari dcl  nai
xement  de] mestre i eseriptor Mi
quel  Bosch j Je’. cr

L’Iiomenatge,  que tindrà iloc al
centre  civic de Calders, cornença
rà  a  2/4 de  12 dcl  migdia  amb
l’entrega  de  prcrnis  dcl  eoncurs
literari.  Tot  seguit  es  farù  una
aproximaciô  a l’ohra  de Miquel
Bosch i Jover. nascut a Calders e!
1M de juny  dcl  19(11). a càrrec  de
Pere Feliu  j Francesc Hancher.
Per  cloure cis actes d’hornenatge
a  Bosch  s’inaugurarà  una  placa
comnieniorativa  al parc de  la Fi
gue  reta.
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Navarcles penja a Internet la botiga més
gran de pel.lfcules en ilengiies de l’estat

Manel  Domene,Valenti Oliveras j Robert Comellas. Sàn aficionats al cinema
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