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La història de Sitges en cromos
· La col·lecció, impulsada per l’Ajuntament de Sitges en
col·laboració amb la Federació de Comerciants i Empresaris de
Sitges, consta de 121 moments destacats de la història local des
de l’època prehistòria fins als nostres dies.
L’Ajuntament de Sitges, en
col·laboració amb la Federació de
Comerciants i Empresaris de Sitges
(FECES), ha presentat aquest dimecres la col·lecció de cromos sobre la
història del municipi “Hi havia una
vegada…Sitges”, il·lustrats per
Francesc Rovira i amb textos de
l’historiador sitgetà Roland Sierra.
Es tracta d’una iniciativa inèdita que
recull 121 moments de la història de
Sitges. La proposta s’adreça a infants
i joves que hauran de cercar un a un
els cromos de l’àlbum pels diferents
comerços i establiments de la vila.
La recerca és oberta també als adults,
que podran recuperar així una part,
potser oblidada, de la seva infantesa.
Al llarg dels diferents moments,
Sierra i Rovira ofereixen una visió de
la història de Sitges que va des de la
prehistòria fins als nostres dies, des
de la mandíbula del neandertal proce-

dent de la cova del Gegant fins a la
memorable actuació de la Colla Jove
de Castelleres de Sitges al Cap de la
Vila, la tardor del 2009. L’il·lustrador, Francesc Rovira, va explicar que
“el projecte era com un dolç, molt
atractiu i divertit” i que com a dibuixant ha volgut quedar-se amb “l’anècdota i evitar tòpics com la imatge
de la Punta, que només apareix en
una ocasió”.
Els alumnes de P5 i 5è de primària
de les escoles de Sitges rebran 1.500
àlbums i 1.500 es podran demanar a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC) per a totes aquelles persones
que hi estiguin interessades.
L’àlbum es divideix en vuit capítols, cadascun dels quals consta
d’una breu introducció i conté un
conjunt de cromos, que informen
sobre fets històrics, transformacions
urbanístiques, avenços tecnològics,

El dibuixant Horacio Altuna,
homenatjat a la Plaça dels
Artistes
El popular il·lustrador i dibuixant de tires còmiques rep una
placa a la plaça dels Artistes en reconeixement al seu treball i
a la promoció feta de Sitges, on hi resideix fa 29 anys.
L’il·lustrador i dibuixant de
tires còmiques Horacio
Altuna compta, des del passat
diumenge 13 de març, amb
una placa a la plaça dels artistes, que acompanya la d’altres il·lustradors i artistes com
Bruno o Fernando Krahn. La
nova incorporació reconeix el
treball d’Altuna i la promoció
feta de Sitges durant la seva
trajectòria, on resideix fa gairebé 30 anys. En l’acte de
descobriment de la placa, el
mateix Altuna va reconèixer
que és a Sitges on ha desenvolupat els millors anys de la
seva carrera professional.
L’homenatjat va explicar
que durant molts anys la seva
residència va ser itinerant fins
que va arribar a Sitges, un
entorn que el va captivar. Després de viure en 14 llocs diferents, des de
l’Argentina natal passant per Barcelona, fins a Sitges on va trobar la seva
llar permanent, en la que ha estat acompanyat dels seus fills. En aquest
sentit, l’alcalde de Sitges, Jordi Baijet, va comentar que Altuna s’integra
en “el Sitges que volem construir, relacionat amb el món de l’art i que
ens ajuda a seguir creixent culturalment. Un Sitges obert a la creativitat”.
Horacio Altuna, nascut el 24 de novembre de 1941 a Córdoba
(Argentina), va destacar en el món de la historieta amb El Loco Chávez,
publicada des del 1975 fins el 1987. Las puertitas del Sr. López és un
dels seus grans èxits, encara que les atractives dones dibuixades per l’artista el van portar a il·lustrar historietes eròtiques per a la revista
Playboy, on va iniciar la sèrie regular Voyeur. El seu treball el va portar
a rebre el premi “Yellow Ki”, el 1986, considerat el de major prestigi en
el camp del còmic, i el 2004 li va ser lliurat el Gran Premi del Saló
Internacional del Còmic de Barcelona, convertint-se en el primer artista
no espanyol en rebre el reconeixement. Des de 2007 Altuna publica la
tira Família Tipo al Periódico de Catalunya.
Després d’Altuna la Plaça dels Artistes presentarà una nova placa, el
diumenge 20 de març, la de l’artista sitgetana Teresa Ferrer, a proposta
del Casino Prado Suburense. L’acte es celebrarà a les 12 del migdia.

edificis emblemàtics, personatges
rellevants, col·lectius socials, esdeveniments culturals i esportius, festes
populars i tradicions locals.
En total dels 121 moments, cinc es
corresponen a l’època antiga; nou a
l’època medieval; 14 als segles XVIXVIII; 13 als anys 1800-1876; 20
més recorden els fets entre el 1876 i
el 1900; 26 repassen el període comprés entre el 1900 i el 1939; 18 van
del 1939 al 1975, i finalment 16 més
corresponen als anys 1975 al 2010.
Més de 110 establiments col·laboren amb la iniciativa regalant als seus
clients el cromo patrocinat per cada
empresa. Per completar la col·lecció,
s’hauran de tenir tots els cromos dels
diferents establiments que participen
en la proposta. En aquest sentit,
Enrique Fuertes, president de
FECES, va explicar que amb la proposta “es volen donar a conèixer els
comerços de Sitges més enllà del
centre de la vila, perquè es podran
trobar cromos a establiments de la
Bòvila o Aiguadolç, entre d’altres”.
Fuertes va afegir que “aquesta és una
forma d’incloure el comerç local en
la història, perquè amb l’àlbum quedarà reflectida l’oferta comercial del

present”.
Gabi Serrano, regidor de Cultura,
va assegurar que el projecte “servirà
tant a grans com a petits per repassar
i conèixer en família la història de
Sitges”. El regidor va explicar que
aquest “és un projecte engrescador en
el que tots els implicats han mostrat
una bona disposició per participar i
col·laborar”. L’alcalde de Sitges,
Jordi Baijet, va destacar la recuperació del cromo com un “punt d’unió
entre grans i petits amb la història de
Sitges”. Baijet va explicar que “és
una iniciativa que motivarà que els
col·leccionistes recorrin Sitges d’una
forma divertida alhora que coneixen
el comerç local i així s’impulsa el
comerç a la vila”.
L’Ajuntament participa amb un
cromo propi que es repartirà per Sant
Jordi, el 23 d’abril.
Per poder veure tota la col·lecció,
l’Edifici Miramar acollirà una exposició amb els cromos originals, que
s’inaugurarà el proper 26 de març, en
el marc de la XVIII Fira d’Art. Els
primers cromos es podran aconseguir, el diumenge 20, a la Fira Sitges
Stock, que se celebrarà a l’espai de
La Fragata.

Arriba la XVIII Fira d’Art amb
una major qualitat artística
La XVIII Fira d’Art compta enguany amb 76 artistes, que es distribueixen en 62 estands. El cartell és obra de l’artista Jorge Ferré Veciana.

L’envelat del Passeig de la Ribera
acollirà la XVIII Fira d’Art els dies 26
i 27 de març. En aquesta edició la Fira
comptarà amb la participació de 76
artistes, procedents de diferents parts
de Catalunya que es distribueixen en
un total de 62 estands. En aquest sentit,
el comissari de la Fira, Lluís
Barbadillo, ha explicat que “encara
que els artistes locals i comarcals són
els que tenen preferència, en aquesta
edició visitaran la Fira quatre artistes
de Girona i un de Terol amb un alt
nivell artístic”. Per la seva part, el regidor de Cultura, Gabi Serrano, ha remarcat que “és una molt bona notícia que
tants artistes vulguin venir a la Fira
d’Art de Sitges, que cada any va a
millor”. L’alcalde de Sitges, Jordi
Baijet, ha assegurat que aquest esdeveniment representa “un moment que
dóna el tret de sortida a la primavera,
una data que coincideix amb el Ral·li
de Cotxes d’Època Barcelona- Sitges, i
que suposa una activitat econòmica

important per al municipi”.
El cartell de l’edició
d’enguany ha estat obra de
l’artista
Jorge
Ferré
Veciana, qui ha presentat
un acrílic sobre cartró en el
que es pot veure la Punta, el
Cap de la Vila i l’estàtua de
la Sirena. L’artista ha intentat allunyar-se del realisme:
“He posat molta taca, en
traços poc definits, de pinzellades àmplies, mitjançant les quals es plasmi el
moviment, el dinamisme i
la llum de Sitges”.
Pel que fa a la programació de la Fira d’Art, el dissabte 26, a les 11 hores, tindrà lloc l’acte inaugural que comptarà
amb l’assistència de les autoritats
municipals. Seguidament, el regidor de
cultura, Gabi Serrano, presentarà el llibre Artistes contemporanis, pintors i
escultors a Sitges, amb text de Fanny
Da Rosa i fotografies de Joan Escolà,
editat per l’Eco de Sitges.
A la tarda s’han previst dues activitats més. A les 17 hores, tindrà lloc la
xerrada “Biblioteques de Sitges:
Descobreix-les” a càrrec de Núria
Amigó i Marta Sánchez, directores de
les biblioteques Santiago Rusiñol i J.
Roig i Raventós respectivament. La
segona de les activitats serà a les 19.30
hores, a l’Edifici Miramar, i es tracta de
la inauguració de l’exposició dels originals de la col·lecció de cromos “Hi
havia una vegada…Sitges”, que es
podrà visitar fins el 26 d’abril.
Finalment, el diumenge 27 a les 17
hores, es lliuraran els premis del X
Concurs de Pintura del Casino Prado i
s’exposaran les obres premiades.

