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Pistes
Maleta apilable

De hawkings a la tauleta de nit

Lugo

Làmpada Stranger Thinks
L’univers Lego és inesgotable. L’últim que
hem trobat a la xarxa són aquestes maletes
inspirades en els mítics maons de plàstic.
Però no és únicament que s’hi assemblin,
sinó que estan concebudes perquè es puguin
apilar l’una a sobre de l’altra i siguin així
més fàcils de guardar i de transportar. De
moment només són una idea projectada pel
dissenyador anglès Liam de la Bedoyere.

Heu vist quantes hores de cua fa la gent per entrar, a
Barcelona, al passadís d’Stranger Things? Els amants
d’aquesta sèrie es multipliquen per moments, per això
ens ha cridat l’atenció aquest llum inspirat en ella.
Segueix tota l’estètica vuitantera de l’exitós serial de
Netflix, simulant una cinta VHS que, en encendre’s,
emet aquest llum vermellós que tan sovint acompanya
els joves de Hawkings. 25 euros

www.minimalissimo.com

www.curiosite.es

Projector intel·ligent
WooBloo SMASH
No hi ha res com veure una bona pel·lícula en una sala fosca, assegut en una còmoda butaca
i mirant una pantalla gegant. Ara bé, hi ha contingut audiovisual que no requereix tot aquest
cerimonial. Pensem en partits de futbol, sèries, vídeos domèstics, pel·lícules que has vist mil
vegades... Per tots aquests casos està especialment pensat aquest projector que es caracteritza per
posar-ho tot molt fàcil. Com? Doncs s’activa a través de l’Alexa i pot transmetre contingut de fins a
30 plataformes en alta definició. Porta altaveus integrats i ell sol enfoca i corregeix les distorsions.
Té autonomia de 3 hores sense estar connectat a la corrent. 400 euros.
www.woobloo.com
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UNES TISORES
per a cada ocasió
Completa el teu
equip de poda amb les
nostres serres

40% més de potència gràcies a un capçal
Molt ràpida
i eficient
a treballs
més eficient i un motor
millorat
i per
optimitzat
de poca intensitat.
30 mm ø de tall

ARVIPO | EQUIPS DE PODA PROFESSIONALS |

Promoció especial 350€+ IVA
tisora PS32bateries
renovada
amb dos carregadors La
i quatre
ara molt més potent.
35 mm ø de tall

C. Enologia, 4, nau 10, Pol. Industrial Domenys II. VILAFRANCA del penedès
Tel. 93 890 59 59 – 651 429 132 · infoagricolamayo@gmail.com

UNA
TISORA
per cada ocasió
Completa el teu equip de poda amb les nostres serres
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Escalada bèl·lica

L

’anunci del president rus de
tornar-se a sentir importants en el joc
mobilització de 300.000 reserd’escacs mundial, encara que molts malLa mobilització
vistes per fer front a la invasió
visquin en la misèria, una cosa és aplaui guerra a Ucraïna pot marcar
dir les ínfules ultranacionalistes de Pude reservistes
tin, i una altra anar a fer de soldat.
un abans i un després al país més gran
i
l’amenaça
del món. Fins ara, Putin havia intentat
nuclear obren
enganyar la població del país, amb el
Les conseqüències d’aquesta mobilitzacontrol que té dels mitjans de comunició, les anirem veie les pròximes setmaun capítol nou
cació i de les xarxes socials, i el poder
nes. Putin necessita efectius per coma la guerra
coercitiu dels gulags. Talment com feia
batre la contraofensiva ucraïnesa, que
el seu enyorat KGB. Els seus missatges,
li ha trobat els punts dèbils i li està recuperant terreny a marxes forçades. I,
sempre unidireccionals, eren que estava
qui ho hauria dit!, la potència russa no
alliberant els seus germans ucraïnesos
del terror nazi. Per increïble que sembli,
té prou soldats. Veurem fins a quin punt
això era el que els volia fer creure. Mai parlava de guerra.
la repressió del Kremlin pot sufocar les protestes. ApaNi d’invasió. La majoria de russos, com que el conflicte
rentment, el sàtrapa rus té prou forces per fer-ho, però
els queia a milers de quilòmetres de distància, miraven
també tot semblava indicar que la guerra seria un passeig
cap a una altra banda. I és que el preu a pagar per promilitar de quatre dies, i no està sent així. Les baixes es
testar a la dictadura russa és molt alt.
deuen comptar a milers als dos bàndols.
Ara, però, amb crida a files de milers de civils que prèviament han fet el servei militar, a les famílies els ha esclatat la guerra a la cara. Els enviaran al front, d’on no saben
si tornaran, i si ho fan, en quines condicions. I han esclatat les protestes. Per què han d’anar a fer una guerra, si
no els hi va ni ve res? Per molt que als russos els agradin
els missatges putiners de recuperar l’autoestima i de

Semàfor
fracàs de la casa feliu
Dels onze pisos rehabilitats que
hi ha a la venda, només dos han
rebut ofertes de compra
sERVEIS SÍ, INDÚSTRIA NO
Creixen els índexs d’ocupació a la
vegueria en el sector dels serveis,
es contrauen a la indústria
110 pisos de lloguer social
A Calafell no s’havia construït cap
habitatge públic destinat a usos
socials des del 1982

A tot això, cal afegir-hi la seva amenaça de fer servir armament nuclear. Ja s’ha fet amb la central nuclear més gran
d’Europa, ha bombardejat a 300 metres d’una altra planta
nuclear, i és imprevisible si les amenaces formen part d’una
nova guerra freda o si van de veres. El que és segur és que
Ucraïna s’acosta a una nova escalada bèl·lica, que qui sap
si ens pot acabar traient de la nostra zona de confort.

La vinyeta

Rosa Codina

T
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Xoriguer recollit al centre de Torreferrussa i alliberat quan se li havien curat les ferides. 6 FMPASCUCHI

Rapinyaires
de pas
D

issabte, 4 de la tarda, puig de
l’Àliga, parc del Foix. L’associació Còbit, de recerca i estudi
de la natura en l’àmbit del Penedès, organitza un alliberament de rapinyaires, obert a tothom qui hi estigui
interessat. D’alliberament d’aus se’n fa
sovint. Són ocells procedents del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge
de Torreferrussa, on els agents rurals
els han traslladat després d’haver estat
localitzats amb alguna ferida o perquè
tenien algun impediment per poder-se
desenvolupar amb plena autonomia.
Ara ja estan a punt per tornar a volar
i entitats com Còbit s’encarreguen de
tornar-los a la llibertat.

i Cunit, i per l’altra amb la depressió
central penedesenca als peus, hi van
arribant a poc a poc grups de famílies
per presenciar l’alliberament i també
observar el pas de rapinyaires en plena migració. Al final s’hi reunirà una
quarantena de persones, entre elles
una dotzena d’infants. I això que juga
el Barça! Res a veure amb vint o vint-icinc anys enrere, quan els afeccionats
a l’observació d’ocells al Penedès es
podien comptar amb els dits de la mà,
una desena a tot estirar. Entre ells,
Xavier Bayer, Humbert Salvadó i el
malaguanyat Cisco Guasch, que va
morir de manera prematura tot just
fa dos mesos.

Al cim del puig de l’Àliga, amb vistes,
per una banda, a Canyelles, Vilanova
i tota la façana marítima entre Sitges

Dos-cents ocells migratoris
Avui serà una bona tarda d’observació
d’ocells. Mentre va arribant la gent, ja

Milers de
rapinyaires
migren cap
al nord
d'Àfrica
al setembre,
des del nord
d'Europa

apareixen els primers xoriguers, també
falcons vespers i algun falcó mostatxut.
Cada vegada que se’n veu un, s’enlairen
a l’uníson tot de prismàtics orientats en
la seva direcció, i no triguen a aflorar
els comentaris sobre quina espècie
podria ser. Sol haver-hi acord. Una
noia consulta sovint la guia que porta
de casa i llegeix les característiques
de l’espècie que acaba de veure. Un
senyor dispara amb el seu teleobjectiu
i agafa les millors imatges. Hi domina
un ambient de respecte per la natura,
per l’entorn, pels ocells.
Entre les 4 i les 5 serà la millor hora.
No paren de passar-ne. Són, sobretot,
espècies migratòries diürnes que estan
de pas entre el nord d’Europa, on ja
comença a fresquejar i quan arribin
les neus no hi haurà menjar, i el nord
d’Àfrica, on passaran l’hivern perquè
no hi fa tant de fred i hi ha més aliment.
També n’hi haurà que es quedaran a la
península Ibèrica.
Xavier Bayer explica que per aquestes
dates, sobretot entre la segona i la quarta setmana de setembre, és quan més
aus migratòries creuen el Penedès (i
altres punts de Catalunya) en direcció
a l’estret de Gibraltar. Per aquí, un bon
dia, en tres hores, se’n poden albirar
200; per l’estret n’hi poden confluir
20.000 o 30.000. Un espectacle! Aquesta

la Fura
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6 XAVIER BAYER

Aligot vesper
(Pernis apivorus)

Àliga calçada
(Aquila pennata)

Les seves rutes migratòries al pas
postnupcial (tardor) transcorren principalment per la serralada Prelitoral.
Hi ha dies que s’observen volant en
grups molt nombrosos, però també
poden anar en grups reduïts o en solitari. Els patrons d’edat mostren que
la majoria d’individus que migren per
la serralada Litoral són joves, mentre
que els adults tendeixen a utilitzar les
rutes de l’interior.

Espècie migrant poc habitual, que es considera estival, ja que nidifica al Penedès amb
força regularitat, si bé ocasionalment també
se n’han vist exemplars hivernants. A més
dels individus que utilitzen la ruta habitual
cap al sud fins a l’estret de Gibraltar, al Parc
del Foix s’han observat alguns exemplars que
migren en direcció oposada (del sud-oest
cap el nord-est). Aquests individus solen
abandonar Catalunya pel nord-est, passen
pel sud de França i baixen per Itàlia fins a
l’estret de Messina i cap a l’Àfrica.

6 XAVIER BAYER

Afeccionats a l'ornitologia, reunits dissabte al puig de l'Àliga, durant l'alliberament de quatre rapinyaires. 6 la fura

setmana, els afeccionats a l’ornitologia,
si tenen una estona lliure, no deixaran
de pujar cada dia a algun punt alt per
veure’ls passar. Som en temporada alta
i s’ha d’aprofitar. A finals d’agost, hi ha
altres punts on se’n veuen més, com
la zona de Santa Coloma de Queralt i
la Llacuna.
De cop, en direcció a Vilafranca, es veu
un grup de 15-20 aus prop d’uns núvols.
Són lluny, costen de veure. Són aligots
vespers, que solen viatjar en grup, i volen alt. Avui, de fet, tots els rapinyaires
volen alt. Fa calor i es deixen dur pels
corrents d’aire que els ajudin a despla-

çar-se amb el mínim consum d’energia.
Saben que el viatge serà llarg. “Venen
aquí perquè el corrent d’aire que ve de
mar xoca contra la muntanya i els fa
pujar amunt”, des d’on poden continuar
avançant en direcció al sud, explica
Bayer. A mesura que vagi avançant la
tarda i es moderi la temperatura, els
rapinyaires també volaran més baix. I
al migdia ni se’n veuen, possiblement
de tan amunt com volen.

404

ocells
rapinyaires
van ser albirats en sis hores,
entre dissabte i diumenge,
des del puig de l'Àliga

Ara, de darrere la torre de guaita apareix una àliga calçada. Té mèrit: en
tot el 2021 només se’n van veure tres,
des del puig de l’Àliga o del turó de les

Tres Partions, l’altre punt alt d’observació per excel·lència. I més enllà hi
ha un esparver cendrós: l’any passat
només se n’hi va observar un, segons
dades de la pàgina web de referència
www.migraction.net. En total, a la citada web s’enumeren un total de 65
espècies diferents observades el 2021
des de la doble talaia penedesenca.

Alliberar quatre xoriguers
Ja són quasi les 5, el grup humà és
sencer i Còbit es disposa a alliberar
quatre xoriguers. Tres d’ells eren polls
que van caure del niu, i el quart va ser
ferit per un tret d’un caçador, que o bé

PRÒXIMAMENT TAMBÉ CURSOS
PER A ADULTS
Sol·licita informació

ESCOLA DE PROGRAMACIÓ PER A NENS I JOVES.
Inscripcions a: www.codinggiants.es

Informa-te’n:
C/ de la Font, 10 | Vilafranca
vilafranca@codinggiants.es | Whatsapp: 93 704 36 10
@vilafrancacodinggiants
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6 XAVIER BAYER

Arpella vulgar
(Circus aeruginosus)

Xoriguer comú
(Falco tinnunculus)

Fan les rutes migratòries en solitari o
en grups petits. De vegades s’aturen
algun dia a l’embassament del Foix per
reposar i alimentar-se. Ocasionalment,
s'hi pot veure algun exemplar hivernant,
però la seva presència és poc duradora.
És un dels migrants més freqüents.

És una de les espècies més freqüents
durant el pas migratori de finals d’estiu i de tardor. S’observen migrant en
petits grups o en solitari. Una part de
la població és sedentària i arriba a ser
relativament abundant com a reproductor al Parc del Foix.

Observació del pas de rapinyaies al pic de l'Àliga. 6 LAFURA

va ignorar la prohibició de disparar
contra ell, o bé es va equivocar. Aquest
any, per sort, no s’ha trobat cap rapinyaire ferit al Penedès. Electrocutat
sí: una àliga cuabarrada, a Gelida. El
4 de juny. Hi va deixar la pell. A la
península, cada any hi ha milers d’aus
que moren electrocutades. La quantitat de protectors de l’avifauna que hi
ha a les línies elèctriques és, encara
avui, irrisori.
Sigui com sigui, quan es troba algun
rapinyaire amb problemes, es porta al
centre de Torreferussa, on passa pel
control veterinari, se l’anella, se’l cura,
se l’alimenta, se l’ensenya a volar, a
caçar i quan està a punt, se li retorna la
llibertat. “Els últims dies se’ls posa en
gàbies de vol on deixen anar animals

la Fura

perquè aprenguin a caçar, atès que
no han pogut aprendre’n veient com
ho fan els seus pares”, informa Bayer.
Què cal fer en cas de trobar algun poll
de rapinyaire a terra? Si està ferit,
avisar els agents rurals o els Mossos
d’Esquadra perquè el recullin i el portin
al Centre de Recuperació de Fauna
Salvatge, però també pot ser que no
faci falta; que hagi caigut del niu i li
falti poc per poder volar, i els seus
pares ja es cuidaran d’alimentar-lo
fins que arribi el moment.
Ep, ens sobrevola un xoriguer! Els
ornitòlegs, cada vegada que surt de
darrere la muntanya una espècie diferent, fan comentaris sobre les seves
característiques. “El xoriguer es diu

6 XAVIER BAYER

Xoriguer a punt de ser alliberat, dissabte, al puig de l'Àliga. 6 LAFURA

que fa l’esperit sant o que fa l’aleta,
perquè es queda quiet a l’aire, immòbil,
només bellugant una mica les ales i
amb els ulls clavats a la seva presa”.
Nosaltres no estem de sort, a aquella
hora no té cap presa a la vista. Té un
vol elegant.
Els alliberaments els fan de dos en
dos. Els deixen anar, un cap aquí,
l’altre cap allà, i al cap d’uns instants
ja s’ajuntaran i volaran junts. Cap al
sud, cap a l’Àfrica. Fa uns anys, en van
deixar anar un que al cap de mig any
va ser localitzat al Marroc. Ho saben
per l’anellament, que porta una identificació.
Passades les 5 de la tarda i ja avançant
el rellotge cap a les 6, no deixen de

passar-ne però ho fan més de tant en
tant. Al final haurà estat un bon dia.
En tres hores, 185 aus comptades, per
bé que segur que n’han estat més, però
amb tanta gent observant, els experts
no hauran pogut parar tanta atenció
com, per exemple, l’endemà diumenge,
que també hi hauran tornat i n’hauran
vist passar 219. El que s’endú la palma és l’aligot vesper: 108 dissabte, 68
diumenge. En total, 176. També són
quantitativament destacables els 78
estornells vulgars (migratoris) de diumenge i 13 dissabte. O els 27 xoriguers
comuns de dissabte (i 8 diumenge) i
23 orenetes cuablanca el diumenge (8
dissabte). Altres espècies migrants que
s’hi van albirar van ser el milà reial,
l’àguila marcenca, l’arpella vulgar o
el ballester.

la Fura
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Falcó pelegrí. 6 XAVIER BAYER
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Milà reial
(Milvus milvus)

Al Penedès és una espècie sedentària,
tot i que hi ha uns quants exemplars que
es poden observar durant les èpoques
migratòries. El seu pas migratori és baix,
poc definit i irregular. També hi ha força
observacions d’exemplars juvenils o en
dispersió, alguns dels quals es poden
establir per caçar un temps en diferents
àrees del Parc del Foix.

Fan la migració en grupets petits o en
solitari. És un rapinyaire poc abundant
i que no s’observa cada any.

Les dades del cap de setmana passat coincideixen, si fa no fa, amb la
mitjana d’observacions d’espècies
migratòries diürnes fetes entre 1997
i 2015 (segons l’estudi publicat en el
marc de la 4a Trobada d’Estudiosos
del Foix): les més abundants són,
per aquest ordre, l’aligot vesper, el
xoriguer comú, l’esparver vulgar,
l’arpella vulgar i el falcó mostatxut.

Amb motiu del nostre 25è aniversari, hem programat
unes trobades mensuals en les que compartirem
experiències amb experts que ens ajudaran a assolir una
millor estabilitat personal. Aquest setembre farem:


W

Falcó pelegrí
(Falco peregrinus)

Xoriguer a punt d'alliberar. 6 FMPASCUCHI





la Fura

Són ja més de les 7 de la tarda. Després dels alliberaments, de mica en
mica la gent ha anat marxant. El vent
convida a abrigar-se una mica, i es
veuen ja pocs rapinyaires. Per avui,
està tot dat i beneït. Ha estat una bona
jornada. Demà més, en petit comitè. I
la propera observació de migracions
programada per Còbit, en aquest cas
al turó de les Tres Partions, on hi ha
la frontera administrativa entre els
municipis de Canyelles, Olèrdola i
Castellet i la Gornal, serà el dissabte
8 d’octubre de 4 a 7 de la tarda. Però
si algú ho vol provar per lliure un altre
dia, també ho pot fer. Només cal dur
prismàtics. Tothom qui ho ha provat,
se’n torna a casa amb una vivència
molt diferent del bullici de la ciutat,
que transmet pau interior i, sobretot,
que ajuda a estimar el nostre entorn
natural.

Cisco Guasch, in memoriam
L’observació de migracions d’ocells rapinyaires de dissabte al parc del Foix es feia en dedicatòria a Cisco
Guasch; un amant de la natura, significativament de
l’ornitologia, coautor de cinc llibres sobre flora i fauna
al Penedès, que va morir a les Masies de Sant Miquel
el 23 de juliol passat, a la prematura edat de 65 anys.
Guasch, juntament amb Xavier Bayer i Humbert Salvadó,
són tres dels grans experts en ornitologia al Penedès.
Humbert Salvadó va glossar la figura del Cisco Guasch,
que “avui seria aquí, ens explicaria i gaudiria del moment”. En va recordar la seva expertesa en els ocells del
Penedès i va destacar especialment “la seva habilitat
per identificar els ocells pel cant”.

la Fura
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Rafa Molina, veterinari i cap
d’àrea de l’hospital del Centre de
Recuperació de Fauna Salvatge
de Torreferrussa

“A l’estiu
podem arribar
a atendre 500
animals al dia”
Quin és el volum d’animals que acull el Centre
de Recuperació de Fauna Salvatge de
Torreferrussa?
Més de 15.000 a l’any, i superem els 10.000 des de
fa molts anys.
Tants?
És una barbaritat! A l’estiu en podem arribar a
atendre més de 500 al dia, perquè és l’època de
reproducció. El 50-60% de tot són pollets o joves
desvalguts.
La majoria de la fauna que tracteu són ocells?
El 90%. També hi ha un 3-5% de mamífers, i els
amfibis és anecdòtic, perquè són molt difícils de
trobar.
De rapinyaires, n’ateneu molts?
Entre 900 i 1.000 a l’any, la majoria pollets. Els
principals són el xoriguer, el xot, el gamarús i el
mussol comú: en rebem 80-100 de cada espècie.
La feina del Centre de Torreferrussa és
exclusivament la recuperació d’animals
ferits?
Nosaltres som un servei públic, sostingut amb
diners públics, que depèn del Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la
Generalitat. Tenim dues àrees principals de treball:
la de cria en captivitat i la de rehabilitació, a l’estiu
molt centrada en el suport a la criança dels petits
que a la natura es moririen. Són tots cadells o
pollets. Cadells vull dir de mamífers, eriçons o
esquirols, etc. També rapinyaires i, evidentment,
molts passeriformes, perquè n’hi ha molts més que
rapinyaires. Passeriformes són ocellets: pardals,
caderneres, mallerengues... La criança de pollets
representa més o menys el 75% de la tasca nostra a
l’estiu.
Hi ha molts delictes contra el benestar animal?
Fem una tasca d’investigació forense molt
important, de suport tècnic als Agents Rurals en la
persecució de delictes relacionats amb la fauna, ja
sigui per accidents indirectes com són les
electrocucions, la persecució directa per trets o
enverinament, o per comerç il·legal, sobretot de
fringíl·lids (ocells de cant). En total fem més de 350
informes pericials a l’any.

Moren molts ocells electrocutats cada any?
Aquest no és un tema menor. Normalment, els
Agents Rurals fan un seguiment de les línies,
recullen els animals o les seves despulles, i
nosaltres certifiquem que, efectivament, han mort
electrocutats. Hi ha una llei estatal sobre
electrocucions d’avifauna, i les companyies
elèctriques tenen l’obligació de modificar les línies
i posar-hi aïlladors.
Però no es fa.
Es fan modificacions, però clar, modifiquen la
torre on s’ha informat que hi ha el problema. La
del costat, si no hi ha problema, no la modifiquen.
I queden enganxats als cables.
El contacte d’electrocució normalment és a la
torre elèctrica, no es cremen als cables. Als
rapinyaires, les torres els van molt bé perquè hi
fan el niu. Les cigonyes també. Per un ocell
rapinyaire, és una talaia perfecta. És molt freqüent
que les àligues marcenques o els ducs es posin a
les torres, perquè tenen una visió bestial. I si els
elements on els cables van lligats falla, quan
l’animal fa el contacte, tanca circuit i es crema.
I d’accidents de caça, n’hi ha molts?
Ens anem mantenint en 50-80 a l’any. Pensa que
trobar un animal ferit a la natura és molt
complicat, i molts abatuts per tret moren. El que
mori dins l’àrea de caça, moltes vegades ja no ho
sabrem, perquè aquí només ens arriben els malalts.
L’objectiu seria que no n’hi hagués cap. Diuen que
els caçadors s’equivoquen, jo crec que s’hauria de
ser honest i, si tens dubtes, no disparis, però clar,
cadascú fa amb l’escopeta el que vol. Per mi, en
això hi hauria d’haver tolerància zero.
I la fauna de ciutat?
Ens porten entre 3.000 i 5.000 falciots a l’any. Per
què tants? Perquè crien a la ciutat. Aquestes
espècies han colonitzat molt la ciutat, crien als
edificis, algunes cauen a terra i la gent és més fàcil
que les trobi. Les ciutats són molt riques en
biodiversitat.
De tota la fauna que tracteu, quanta
l’acabeu tornant a la llibertat?
De mitjana se n’alliberen el 50%, i en

el cas dels pollets el percentatge és
més alt, entre el 60 i el 70%. Dels
ferits, un 15-20% són eutanasiats, un
15-20% tenen una mort natural
i el 3-5% es col·loquen en centres
zoològics autoritzats. Fem entre
5.000 i 6.000 necròpsies a l’any.
Amb quin personal?
20-22 persones, de les quals 2,5 som
veterinaris.
Per a més de 15.000 animals.

La solució per
pujar escales

CADIRES
PUJAESCALES
PLATAFORMES
ELEVADORS

Av. Andorra, 5-7
08700 IGUALADA
Tel. 93 803 68 34
mòbil 679 770 163
cadirapujaescales.com
www.moutec.com
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La Fundació Pinnae lliura els premis
Impuls Social a 24 entitats del Penedès
Noticiari

VEGUERIA

La convocatòria estava dotada amb 300.000 euros, a repartir entre projectes
de les quatre comarques de la vegueria Penedès que donen resposta als reptes
socials, culturals, mediambientals i esportius del territori
Vint-i-quatre projectes socials de
la vegueria Penedès han estat reconeguts per la Fundació Pinnae
amb els premis Impuls Social 2022,
una línia de suport a iniciatives
que donen resposta als reptes socials del territori. La línia d’ajuts
té una dotació total de 300.000
euros i està alineada amb l’Agenda
2030 de les Nacions Unides, referent als Objectius pel Desenvolupament Sostenible.
Durant l’acte de lliurament
d’aquests reconeixements, el president de la fundació, Martí Solé, ha
valorat “el compromís adquirit amb
tot el teixit social del territori”,
aportant recursos a favor dels col·
lectius en risc d’exclusió social,
de dinamització de la cultura, promocionant activitats per a la preservació del medi natural i iniciatives esportives en clau d’inclusió.
De fet, aquesta quarta convocatòria
ha suposat un important esforç
per a la Fundació Pinnae, ja que
durant l’exercici 2021 no es va poder realitzar i, sobretot, perquè ha
acollit algun canvi. En aquesta línia, i com a novetat en relació amb
altres edicions, la convocatòria no
només s’ha limitat a entitats de
caire social, sinó també a aquelles
que es dediquen a l’àmbit cultural,
artístic, mediambiental i esportiu,
sempre amb una clara finalitat de
cohesió, integració, impacte social
i intercultural.
Per la seva banda, el delegat territorial del govern de la Generalitat
al Penedès, David Alquézar, ha
assegurat que “des de la delegació
estem capficats en vertebrar el
sentiment penedesenc i vosaltres,
les entitats, sous els principals
vertebradors”.
L’acte s’ha celebrat a l’auditori del
Fòrum Berger Balaguer de Vilafranca i ha comptat amb la presència de representants de les entitats
seleccionades de la convocatòria,
que han signat un acord de col·laboració amb la Fundació Pinnae i
se’ls ha fet lliurament del diploma
de reconeixement que atorga la
línia d’ajuts.

La Fundació Pinnae ha reconegut 24 projectes del Penedès. 6 lA Fura

En l’àmbit de la pobresa o situació d’exclusió
social:
Re-Crear: Reaprofitar fusta per crear peces
úniques, de CET Nou Verd.
Itineraris formatius per a l’accés al mercat de treball
dels col·lectius vulnerables, de la Fundació Pro
Penedès.
Llibertat d’aprendre, d’Actua SCCL.
Pisos d’autonomia juvenil, de Gedi, Gestió i Disseny
SCCL.

En l’àmbit cultural i artístic:
Projecte Atelier: Promoció de l’art i inserció laboral,
de Fundació Ave Maria.
+ Música, de la Fundació Cultural Privada Manyanet.
Llegendes tot l’any, de l’Associació És Llegenda.
Els castells i Cal Figarot com a integrador social, del
Patronat Castellers de Vilafranca.
La força del teatre, del Casal Societat La Principal.
Una plaça Bestial!, de la Federació Agrupació del
Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.

En l’àmbit de les malalties, discapacitats i problemes
de salut mental:
Atenció en teràpia ocupacional i gestió d’un banc de
productes de suport per a persones afectades d’ELA
i les seves famílies, de la Fundació Internacional
Miquel Valls contra l’Esclerosi Lateral Amiotròfica.
Programa Joves Garraf, d’Atra Associació.
Projecte Bitàcola. Espai Jove, de Salut Mental Catalunya Anoia Associació.
Transport i acompanyament de pacients oncològics
de l’Alt Penedès, de l’Associació Ampert.
Programa CAPIR, de l’Associació Tiám-Intervenció
en Demències.

En l’àmbit esportiu i de promoció de la salut:
De peus a terra, de l’Associació Axioma.
L’esport, la cultura i el medi ambient com a projecció
del territori, del Centre Excursionista del Penedès.

En l’àmbit de les persones grans:
L’Hort de la Creu, de la Creu Roja a l’Alt Penedès.
Les persones grans al centre de les mirades, de la
Fundació Privada Amics de la Gent Gran.

En l’àmbit mediambiental:
Salut i natura!, de GEPEC-Ecologistes de Catalunya.
L’aigua: font de la vida i del paisatge, del Centre
d’Estudis del Paisatge Vitivinícola.
En l’àmbit de les necessitats socioeducatives:
Transformació de Penyafort per a adaptació a canvis
socioeducatius en el lleure, de la Parròquia de Santa
Maria de Vilafranca – Casa de colònies Penyafort.
Programa Educatiu 2022-2023, del Cineclub
Vilafranca.
Cuida les teves emocions per cuidar la teva salut
mental, de l’Associació ELNA.

la Fura
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Creix l’ocupació en el sector serveis,
però es contrau a la indústria
ALTA FIDELITAT_A4.pdf

de la covid-19, atès el pes que tenen el turisme, l’oci i l’entreteniment, ha viscut una recuperació
important de la seva economia.
Tant que actualment és la cinquena
comarca que presenta un millor
comportament, amb un increment
del 5,6% de llocs de treball durant
el segon trimestre de 2022. L’aporALTA FIDELITAT_A4.pdf
1
tació més important
és del sector
serveis, que registra un creixement
de gairebé el 6%. La indústria, en
canvi, es contrau un 0,5%.

La reobertura de l’economia i la
desaparició de les restriccions
sanitàries ha impulsat la creació
d’ocupació al Penedès. Aquesta és
una de les principals conclusions
de l’Informe de Conjuntura Econòmica que la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP) ha
fet públic aquesta setmana.

vegueria
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Es presenta el
Pla Estratègic
metropolità

8/4/22

8:30

Segons aquest informe, el Baix
Penedès també se situa entre les
comarques amb majors increments
de l’ocupació (la 13a). En aquest
cas, el sector serveis és el que més
ha crescut, un 4%, mentre que la
indústria de l’automòbil i la construcció tornen a registrar aportacions poc significatives (0,3%).

MITJANS DE PROXIMITAT,

En aquest sentit, el Garraf, que
s’ha mostrat molt sensible a les
mesures per contenir l’expansió

L’acte va ser a l’Espai Far. 6 PEMB

1

MY

8/4/22

8:30

Malgrat el context desfavorable
per a la indústria, l’Alt Penedès
també manté els ritmes moderats

El sector Serveis és el motor de la recuperació. 6 la fura

de creació d’ocupació. Segons
l’informe de la FEGP, l’Alt Penedès
ha registrat una evolució positiva
en els llocs de treball, que s’incre-

PERIODISME D’ALTA
MITJANS
DE
PROXIMITAT,
FIDELITAT
PERIODISME D’ALTA
FIDELITAT

CY

CMY

K

C

Vilanova i la Geltrú ha estat l’escenari de la presentació de la missió “Emergència ambiental i climàtica” del nou Pla Estratègic
Metropolità de Barcelona (PEMB).
Es tracta del tercer acte de la gira
que l’Àrea Metropolitana està duent a terme per vuit municipis del
país amb l’objectiu de donar a
conèixer les missions del Compromís 2030.
A l’acte, que ha servit per reflexionar sobre el paper de les administracions davant l’emergència
climàtica, han assistit el coordinador general del Pla Estratègic,
Oriol Estela, el delegat territorial
del Govern, David Alquézar, l’alcaldessa de Vilanova, Olga Arnau,
i la cap del Servei de Promoció
Econòmica l’Ajuntament de Vilafranca, Rosa Figueras, entre d’altres autoritats.

menten en el 2,3%. Comparativament, és un comportament modest
que situa la comarca en la posició
33a en termes de creixement.

M

Y

CM

MY

CY
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K

Perquè a l'AMIC som fidels als mitjans de proximitat professionals i de
qualitat, propers a la gent i compromesos amb el bon periodisme. Això és el
que ens ha portat a fer 25 anys comptant amb la confiança de 500 mitjans i
amb la fidelitat dels lectors; els coneixem bé i treballem per oferir-los la
informació més rigorosa de la seva comunitat. Alta fidelitat, perquè estimem
la premsa, perquè estimem la gent.
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Trobades
personals
amb Romero

6 psc vilafranca

ALT
PENEDÈS

Acte de presentació del Cavatast 2022. 6 lA Fura

vilafranca

El mapa és a l’estació d’autobusos.

Un plànol amb
les distàncies
a peu
L’Ajuntament ha instal·lat a l’estació de busos de Vilafranca un plànol amb les distàncies i el temps
que es necessita caminant per
desplaçar-se entre alguns dels principals espais de la ciutat. Es tracta
d’un plànol simulat i esquemàtic
que pretén demostrar que les distàncies màximes entre 20 punts
d’interès de la ciutat no superen
els 30 minuts i que es poden fer a
peu. Els temps estan calculats caminant a una velocitat mitjana de
4 km/h.
Segons el tinent d’alcalde Aureli
Ruiz, “el Pla de Mobilitat ja ens
deia que el 70% dels desplaçaments
que es fan a Vilafranca es fan a
peu”, i confia que aquest plànol
pugui a ajudar a reduir l’ús del
vehicle privat a la ciutat. Ben aviat,
quan estiguin acabades les obres,
s’instal·larà un altre plànol igual a
l’estació de tren.

El Cavatast canvia
de format i estarà ubicat al
parc Lluís Companys
La mostra comptarà amb una trentena d’elaboradors de
cava i empreses de restauració
Després de dos anys marcats per
la pandèmia, el Cavatast recupera
la normalitat i ho fa amb un canvi
de format i d’ubicació. La fira, que
enguany arriba a la 26a edició, se
celebrarà del 7 al 9 d’octubre al
parc Lluís Companys. Aquest nou
lloc, més gran i a l’aire lliure, pretén ser l’eix principal de la Mostra
de Caves i Gastronomia, des d’on
es podrà enllaçar amb altres espais. “Volem trencar amb la linealitat que fins ara havia tingut la fira
per fer-la més atractiva, més amable i més verda”, ha dit l’alcalde
de Sant Sadurní, Ton Amat.
El gruix d’activitats, per tant, es
concentrarà en aquest nou espai,
que acollirà la tradicional mostra
de caves, amb més d’una vintena
d’elaboradors, la 21a Mostra d’Artesans i l’escenari del Cavatast.
La música en directe, de fet, tindrà
un paper destacat durant tot el
cap de setmana, amb actuacions
divendres al vespre i dissabte i
diumenge durant tot el dia. Segons el president de l’Institut del
Cava, Damià Deàs, aquest 2022
serà un punt d’inflexió per a la
fira: “El nou Cavatast serà més
llaminer, més obert i el seu èxit

farà que la fira compti amb més
suport en futures edicions”.
La Mostra de Caves ja començarà
a escalfar motors el 30 de setembre, amb la recuperació de la Nit
dels Màgnums. Aquesta jornada
prèvia del Cavatast arriba a la seva
tercera edició i, un cop més, oferirà
als assistents l’oportunitat de tastar productes singulars d’expositors de la mostra. L’activitat, organitzada per la Confraria del Cava,
se celebrarà a les 8 del vespre al
celler Juvé & Camps. “Tenim clar
que volem seguir al costat de
l’Ajuntament de Sant Sadurní per
fer promoció i divulgació del cava”,
ha explicat el president de la Confraria del Cava, Eduard Sanfeliu.
Coincidint amb els dies del Cavatast, també s’han programat tastets
a la taverna del Vinseum, visites
guiades al Cava Centre i diverses
activitats a la biblioteca Ramon
Bosch de Noya, com el lliurament
del Premi de Novel·la Curta Celler
de Lletres 2022, la inauguració de
l’exposició “Decolorvi” o la projecció del documental Le Champagne
a rendez-vouz avec la Lune, d’Eliot
Seonnet. El Celler de La Fassina

també acollirà tastos i maridatges
durant els dies de la fira, com l’activitat “El cava en femení” o “El cava
i les seves millors harmonies gastronòmiques”. Algunes caves també
organitzaran visites guiades.

Millorar l’atenció al públic
L’Ajuntament espera que les xifres
de visitants siguin semblants a les
de l’any 2019, però creuen que
aquest serà un any diferent. Segons
ha dit la regidora de Promoció Turística i Comerç, Eva Cruces, “l’afluència de públic no és la prioritat,
estem centrats a millorar la qualitat
de l’atenció als visitants perquè
tastin els caves i s’acabin introduint
dins d’aquest món”. El públic podrà
arribar al parc Lluís Companys amb
el trenet turístic des del centre de
la vila o bé amb un bus llançadora
des de l’estació de tren.
Per la seva banda, l’alcalde ha recordat que l’objectiu principal de
la fira és promoure el sector i el
territori: “La promoció del territori
és fonamental per captar més caves, més participants, i aconseguir
que el Cavatast continuï creixent”.
El Cavatast 2022 tindrà un cost
aproximat de 280.000 euros.

El cap de llista del PSC ofereix la
possibilitat a la ciutadania d’anar
a fer un cafè amb ell i opinar sobre
els temes que li interessin de la
ciutat. “Després de la pandèmia la
gent té moltes ganes de participar
i fer arribar comentaris per ajudar
en aquesta nova etapa”, assegura
Romero. Es pot demanar cita mitjançant la pàgina web www.franciscoromero.cat, o bé per Whatsapp al núm. 677 495 777. Poden
ser trobades personals, enviar un
missatge o concertar una cita a
domicili o de grup. A més, a partir
del mes d’octubre, Romero organitzarà trobades setmanals amb
grups reduïts per parlar de temes
concrets de cada barri. Ho farà
entre l’11 d’octubre i l’1 de desembre, en dimarts o dijous, dedicant
cada dia a un barri diferent.

alt penedès

El Most retrà
homenatge a la
dona i a la terra
Del 3 al 13 de novembre tindrà lloc
l’onzena edició del Festival Internacional de Cinema del Vi Most, i
del 23 al 27 de novembre serà al
Priorat. Enguany el Most ha seleccionat 39 audiovisuals per projectar
i competir a la secció Collita, dedicada al món del vi i de la vinya.
Són films procedents de nou països,
amb un 31% de títols catalans i un
44% d’internacionals. Una collita
que aquest 2022 creix amb metratge
total de 1.216 minuts, un 35% més
que l’any passat. El Collita 2022
reivindicarà més que mai el paper
de la dona al món del vi d’ahir,
d’avui i de sempre. I ho fa a través
de 13 treballs dirigits per dones
(més de la meitat dels documentals
presentats) i amb fins a sis audiovisuals que posen el focus central
del discurs en la figura de la dona.

la Fura
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Vilafranca recupera la Marxa
de torxes, ara la vigília de l’1-O
Les entitats independentistes creuen que, cinc anys
després del referèndum, cal reaccionar
Després de quatre anys sense celebrar-se, la Comissió 11 de Setembre es reactiva i tornarà a organitzar la Marxa de Torxes per la
Independència a Vilafranca, que
durant quinze anys va ser pionera
i tot un referent a Catalunya, i que
després del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 havia deixat de ferse. Ara ja no es farà per la Diada
Nacional de Catalunya sinó la vigília de l’1-O.

Per la Dra. Eulàlia Vidal,
coordinadora del Consell Assessor
de Nutrició i Salut d’Ametller Origen

La dieta vegana
en la infància

Jaume Claramunt va recordar que
un cop “proclamada la República”
es considerava que ja no calia la
marxa reivindicativa, però que
“han passat cinc anys i estem com
estàvem” per la qual cosa creu
necessari “tornar a sortir al carrer
i exigir a partits i institucions continuar avançant”, perquè “no han
estat a l’altura”. Ara, la marxa ja
no reclamarà la independència
“sinó que es faci efectiva”.

Representants de les entitats independentistes de l’Alt Penedès. 6 lA Fura

La setzena marxa sortirà a les 10
del vespre de la plaça de la Vila de
Vilafranca, amb venda de torxes
al preu de 3 euros mitja hora
abans, i farà el recorregut pels
carrers del centre fins davant del

Palau Baltà, on el músic Marcel
Casellas farà el parlament.

si “Hi ha futur?”, amb Anna Arqué,
Aurora Madaula i Pere Pugés.

La marxa serà el preludi de les tres
xerrades organitzades la setmana
següent dins la Setmana de la República, totes al Fòrum Berger
Balaguer. El 3 d’octubre es preguntarà si “Ens van enganyar?”, amb
Quim Torra i Lluís Llach; el dia 5
s’indagarà si “La unitat és possible”,
amb Salvador Cardús, Josep Costa
i Joan Puig; i el dia 7 es demanarà

L’ANC, per la seva part, organitzarà
una tronada des de la plaça Penedès
el dia 1 a les 9 del matí, i Òmnium
Alt Penedès organitza el divendres
dia 1 la presentació del llibre La via
bàltica, a L’Agrícol, i l’endemà dissabte una marxa de torxes a Sant
Sadurní, amb posterior lectura de
poesia, parlaments, sopar popular
i concert amb Bandau.

Cada vegada són més les persones que han optat per seguir
el model de dieta vegetariana
i, en conseqüència, també
l’adopten els seus fills. Però,
poden els infants seguir una
dieta vegana? Què cal tenir en
compte per assegurar que mengen tots els nutrients necessaris? A continuació t’ho expliquem i ens fixem en les
recomanacions dels experts.

la qualitat de proteïna és barrejar aquests aliments amb
cereals.

Què inclou
una alimentació vegana?

- Iode: És un element clau en
el creixement. Fonts vegetals
de iode serien: la sal iodada o
les algues, però aquestes poden
ser font també d’elements nocius com l’arsènic i, per tant,
s’ha d’anar amb cura en lactants
i infants.

L’alimentació vegetariana es
basa en el consum d’hortalisses
i verdura, fruita, llegums i derivats, cereals i derivats, tubercles (patata, moniato...), llavors,
fruita seca, olis i greixos vegetals i exclou, en major o menor
grau, els aliments d’origen animal. Hi ha diferents patrons
d’alimentació vegetariana i
totes tenen en comú l’exclusió
de les carns i els peixos, així
doncs podem diferenciar:
• Ovo/lacto-vegetarià: inclou
ous i/o productes làctics.

sant sadurní

Nou servei de bus urbà amb canvis
de ruta i més freqüències de pas

És recomanable seguir
una alimentació vegana
durant la infància?

Els experts diuen que quan s’opta per aquest tipus de dieta s’ha
de garantir una ingesta adequada de nutrients, ja que les conseqüències de no rebre’ls poden
ser greus. Una dieta vegetariana
ben planificada pot ser apropiada per a totes les edats, però
cal tenir en compte algunes
consideracions perquè no hi
hagi dèficit de determinats
nutrients:
6 lA Fura

Dilluns va entrar en funcionament
el nou bus urbà de Sant Sadurní,
amb horaris més amplis i canvis
destacats en el recorregut. A partir
d’ara, l’autobús farà una ruta circular que començarà a les 6 del
matí i s’allargarà fins a 2/4 de 9 del
vespre, amb trajectes que tindran
una durada d’uns trenta minuts. La
novetat més destacada és que tots
els viatges tindran parada al CAP
i milloraran molt la connectivitat
amb l’estació de trens. “La majoria
d’usuaris són jubilats i pensionistes,
però també persones que han
d’anar cada dia a l’estació”, ha dit
l’alcalde Ton Amat. El repte seria
ara que es milloressin també les
connexions amb “els pobles més

• Vegetarià estricte o vegà:
exclou qualsevol aliment d’origen animal, com els ous o la llet
i, fins i tot, la mel.

petits de la comarca”. El nou servei
de bus arriba ara amb més freqüència a algunes zones que fins ara,
com el barri de Sant Llorenç, i a

partir de gener es posarà en marxa
un bus híbrid que permetrà als usuaris saber on és en cada moment
el bus, amb una App.

- Proteïnes: Les necessitats de
proteïnes es poden cobrir amb
els llegums i derivats (tofu, tempeh), pseudocereals (amarant,
blat sarraí i quinoa), fruita seca
i llegums. Un truc per millorar

- Ferro: Respecte a aquest
mineral, tot i que el trobem en
molts aliments vegetals, no té
la mateixa absorció que la que
té el ferro en el peix i la carn,
així doncs per millorar-ne l’absorció, és important incorporar
aliments rics en vitamina C.

- Calci: Un element amb un
paper determinant en el desenvolupament ossi. En el cas de
prendre begudes vegetals, han
de ser enriquides amb calci, i
triar aquells vegetals que tenen
una bona absorció de calci (la
col, el bròcoli, la ruca i
créixens).
- Omega-3: Són un grup d’àcids
grassos que es troben en el peix,
l’oli de gira-sol, la soja, la fruita
seca i les llavors, però alguns
d’ells, com són el EPA i el DHA,
tot i estar dins del grup dels
omega-3, només es troben en
els peixos i cal assegurar-ne la
ingesta pel paper tan rellevant
que tenen tant a nivell cognitiu
com a nivell cardiovascular.
- Vitamina B12: No es troba en
aliments d’origen vegetal, però
sí que la podem trobar en aliments fermentats. Són imprescindibles els complements de
vitamina B12 oral per a totes
les persones vegetarianes i
veganes.
Per tant, la resposta és sí, els
infants poden optar per una
alimentació vegana, sempre que
sigui una dieta ben planificada
i on es tinguin en compte les
consideracions anteriors.
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sant martí

Es crea una calçada lateral
per a vianants per pujar al castell
També es construiran plataformes elevades per reduir la
velocitat dels vehicles i es farà un mirador a dalt

Set experts glosaran la
figura de Mir Geribert,
Príncep d’Olèrdola
L’1 d’octubre vinent se celebra
un dels actes centrals de l’Any
Mir Geribert. Príncep d’Olèrdola,
liderat per l’Ajuntament d’Olèrdola juntament amb un grup promotor entre el qual es troba el
Museu d’Arqueologia de Catalunya. L’acte serà una jornada d’estudi que tindrà lloc al Local de
Sant Jaume de Moja i que s’allargarà durant el dia. Hi haurà ponències i una taula rodona i
comptarà amb la participació de
grans coneixedors d’aquest personatge que fou al segle XI senyor
d’Olèrdola i es va autoproclamar
Príncep d’Olèrdola.
Els participants a la jornada seran el periodista Enric Calpena,
professor de Comunicació Audiovisual i Periodisme; l’arqueòleg
Xavier Esteve; la doctora en Història i professora d’Història Medieval, Rosa Lluch; Núria Molist,

responsable de la seu d’Olèrdola
del Museu d’Arqueologia de Catalunya; Gisela Ripoll, catedràtica
en Arqueologia; el catedràtic en
Història Medieval d’Europa, José
Enrique Ruiz-Domènech i, finalment, el també catedràtic
d’Història Medieval, Josep M.
Salrach.
Bienve Moya, gestor cultural i
membre de la comissió organitzadora de l’Any Mir Geribert, subratlla que les jornades estan a l’abast
de tothom que tingui interès en el
personatge “tots els ponents són
grans coneixedors de Mir de Geribert, però són alhora grans divulgadors amb una gran capacitat per
traslladar de manera planera tots
els seus coneixements”.
La inscripció a la jornada és gratuïta i es recomana fer inscripció
a través de la web olerdola.cat.

Actualment, els vianants no disposen de cap itinerari segur, ja
que no hi ha voreres en cap dels
dos marges i la carretera té poca
amplada. A més, des de l’Ajuntament tenen constància que molts
vehicles circulen BV-2129 a massa
velocitat. Per posar-hi remei, s’habilitarà un pas especial per a vianants d’un metre i mig d’amplada
per la cuneta de la carretera, de
manera que passarà per sobre el
sistema d’evacuació d’aigües pluvials. El pas de vianants tindrà un
color diferent del de la calçada i
estarà separat per una filera de
llums a terra. Als dos ponts actu-

Vista aèria del sector de Sa Roca. 6 Ajuntament de sant martí

als es farà una passera exterior
de fusta, de manera que no calgui
eixamplar els ponts. A més, s’instal·laran al llarg de la pujada quatre plataformes elevades, per
minorar la velocitat dels vehicles;
es reasfaltarà tota la carretera; i
es crearà un mirador al primer
revolt, amb vistes cap a l’ermita
de Sant Joan de Lledó.

Quatre mesos d’obres
Els treballs està previst que durin
quatre mesos, amb un cost de
850.000 euros, dels quals Diputació
de Barcelona n’assumirà el 78%
del cost, i la resta anirà a càrrec
de l’Ajuntament. Un cop acabades
les obres, hi ha el compromís de
la Diputació de passar la carretera
a propietat municipal.

vilafranca

S’estrena a Vilafranca un espai lúdic
de tarda per a infants de 3 a 12 anys
L’Ajuntament ha posat en marxa
La Jugoteca, un nou servei municipal gratuït d’acompanyament i
cura d’infants de 3 a 12 anys, fora
de l’horari escolar. El servei pretén
garantir el dret a la cura, facilitar
la conciliació familiar, laboral i
personal, i alliberar temps a les
famílies, al mateix temps que els
infants puguin gaudir d’un espai
lúdic controlat per professionals
i sense l’acompanyament patern.
Un dels principals objectius de la
Jugoteca és la conciliació laboral i
familiar de les dones, especialment
d’aquelles que no disposen de mitjans o de xarxa suficient per fer
front a necessitats de cura i atenció
dels infants (famílies monoparentals, les mares/tutores en situació
de violència masclista, en situació

6 ajuntament

Castell d’Olèrdola. 6 maria rosa ferré

Aquesta setmana comencen les
obres per donar una dimensió més
urbana a la carretera del castell
de Sant Martí. En concret, s’acompanyarà el vial d’una calçada lateral per a vianants, atès que és molt
utilitzada per la població martinenca com a ruta de passeig i d’accés
al castell dels Santmartí i l’església
del conjunt monumental del turó
de la Roca.

d’atur de llarga durada, i les famílies
amb altres càrregues i responsabilitats de cures). Tanmateix, el servei
és obert a tota la població.
La Jugoteca es troba a la plaça Dr.
Bonet i està oberta les tardes dels
dies feiners, de 2/4 de 5 a les 8. Pot
acollir un màxim de vint infants i,

per bé que és gratuïta, per fer-ne
ús és necessari estar empadronat
a la ciutat i cal donar-se d’alta a
l’OAC o telemàticament a igualtat.
vilafrancat.cat. Per anar-hi, cal
reservar plaça amb 48 hores d’antelació al 667 579 311 (trucades o
WhatsApp) o per correu electrònic
a jugoteca@vilafranca.org.

la Fura
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Anna Gallego, Neus Pla i Fina Raventós, membres de la plataforma No a la
MAT Penedès, amb l’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez. 6 lA Fura

Una festa diumenge
a la Muntanyeta
reivindica el rebuig
a la MAT
Aquest diumenge tindrà lloc a la
finca olerdolenca de la Muntanyeta
la festa reivindicativa No MATabalis!, organitzada per la plataforma
No a la MAT Penedès, amb la col·
laboració de l’Ajuntament d’Olèrdola i Primavera Sound. Serà una
festa matinal que combinarà accions folklòriques, informatives i
reivindicatives. Hi haurà, per exemple, una caminada circular de 8 km
pel parc del Foix, amb parades en
alguns dels llocs on es pretén construir torres d’alta tensió i també
en algunes barraques de pedra
seca. També hi haurà una plantada
de gegants i de bestiari festiu, hi
haurà pilars de diverses colles castelleres del Penedès, tallers infantils, la lectura d’un manifest a càrrec de la periodista sitgetana Rita
Marzoa i de membre del grup vendrellenc de rock Lax’n’Busto Jesús
Rovira, també la lectura de la moció presentada als consells comarcals, i finalment s’acabarà al migdia
amb un concert de gralles. A més,
es recolliran firmes contra la MAT
durant tota la matinal.
Fina Raventós, presidenta de la
plataforma No a la MAT Penedès,
denuncia la “complicitat de l’Estat”
en el projecte de portar aquesta
línia d’alta tensió des de l’Aragó
fins al Baix Llobregat, sense respectar els 450 metres de franja de
seguretat mínima que l’OMS recomana que hi hagi a banda i banda
del cablejat per no tenir una afectació radiomagnètica. En aquesta

6 lA Fura

Fracassa la venda
de pisos de la Casa Feliu

El regidor de la CUP Noel Viñas
qualifica de “fracàs” la gestió de

l’Ajuntament amb el procés de venda de la Casa Feliu, ubicada a la

rambla de Sant Francesc. Dels onze
pisos rehabilitats, tan sols dos han
rebut ofertes de compra. Davant
d’això, la CUP insisteix a demanar
que s’aturi el procés de venda i que
es destinin a lloguer assequible, ja
sigui per a gent gran, tal com pretenia la seva propietària quan els
va cedir a l’Ajuntament, o per a
joves o altres col·lectius necessitats. Viñas ha dit que el govern de
Junts-PSC té “una política d’habitatge sense un rumb gens clar”, i el
també regidor Txus Magallón va
més enllà i afirma que és “inexistent”. Com a prova: el fet que pagui
uns pisos al carrer Amàlia Soler a
un preu “excessiu”, per ajudar famílies desnonades, i, en canvi, restin buits una desena de pisos de la
seva propietat, a la Casa Feliu.

ANUNCI
Atenent les facultats que m’atorga l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
d’acord amb allò que disposa l’article 16.1 de la mateixa llei i Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Subsecretaria, per la
qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció
General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió
del Padró municipal, pel que fa al procediment per acordar la caducitat de les inscripcions padronals dels estrangers no
comunitaris sense autorització de residència permanent (ENCSARP) que no siguin renovades cada dos anys.
Atès que les persones que s’esmenten no han renovat la seva inscripció en el padró municipal dins el termini establert.
DISPOSO:

“Tots hi estem
en contra i no
té sentit fer un
projecte que la
gent no vol”

franja hi ha cases, espais fluvials,
bosc… de tot. Raventós té clar que
es tracta d’un projecte “especulatiu”, que “viola les lleis del canvi
climàtic” i que no té res a veure
amb les propostes de potenciar
les energies renovables de km 0,
d’autosuficiència energètica i de
creació de comunitats energètiques locals.

Declarar que les inscripcions padronals de les persones que es relacionen han caducat amb data anterior al dia d’avui, per
la qual cosa s’acorda la seva baixa en el Padró Municipal d’Habitants de Vilafranca, de conformitat amb el que disposa
l’article 16.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i article 72 del Reglament de població
i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol.
NÚMERO DE DOCUMENT
BE0039505
JP8472909
Y6667291 - L
EC2190699
TG5075153
BM0265318
BN0629168
DX9851047
VB0287197
A08277892
AV840312
FV286603
Y1602097 - T
BT4927103
AU269351
GK4528398

B05473185
Y7008870 - W
Y7019786 - Q
7108845
E039324
116983220
1003451422
E722696

F488005
118121963
Y5200401 - T
Y3905673 - B
X7836250 - N
118111265
7895899
Y3973693 - C

K136722
AU999283
YC890236
EX4189156
548637593

Vilafranca del Penedès, setembre de 2022
L’alcalde, Pere Regull i Riba

Atenent les facultats que m’atorga l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
d’acord amb allò que disposa l’article 16.1 de la mateixa llei i Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Subsecretaria, per la
qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció
General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió
del Padró municipal, pel que fa al procediment per acordar la caducitat de les inscripcions padronals dels estrangers no
comunitaris sense autorització de residència permanent (ENCSARP) que no siguin renovades cada dos anys.
Atès que les persones que s’esmenten no han renovat la seva inscripció en el padró municipal dins el termini establert.

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, destaca que tots els consells
comarcals des de la franja de Ponent fins al Baix Llobregat s’oposen a la MAT i que seran presents
a la festa de diumenge. Des de
totes les administracions públiques
s’han presentat una allau d’al·legacions al projecte, però “el procés
s’acabarà allargant i segurament
acabarem al contenciós perquè
tots hi estem en contra i no té sentit que s’acabi fent un projecte que
la gent no vol”.

DISPOSO:
Declarar que les inscripcions padronals de les persones que es relacionen han caducat amb data anterior al dia d’avui, per
la qual cosa s’acorda la seva baixa en el Padró Municipal d’Habitants de Vilafranca, de conformitat amb el que disposa
l’article 16.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i article 72 del Reglament de població
i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol.
REPRESENTANT LEGAL DEL MENOR - NÚMERO DE DOCUMENT
X2739881 - Y
F841798
A08277892

220089291
118111265
002401539 - V

X8340547 - B
Y3982401 - B
Y3982401 - B

548637593
X8340547 - B

Vilafranca del Penedès, setembre de 2022
L’alcalde, Pere Regull i Riba
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el vendrell

la bisbal

El Vendrell congelarà
els impostos per al 2023
També es preveu mantenir la reducció de la taxa
d’escombraries per als comerços un 25% i de les terrasses
dels bars un 50%

calafell

Lloguer social
40 anys després
L’Ajuntament de Calafell ha adjudicat la construcció de 110 pisos
de protecció oficial, que es destinaran a lloguer assequible. Seran
en dos blocs, que s’aixecaran en
un terreny d’uns cinc mil metres
quadrats, de propietat municipal,
situat entre els carrers Priorat i
Jaume Pallarès, a mig camí dels
nuclis del Poble i de la Platja. El
lloguer mensual oscil·larà entre
els 300 i els 450 euros. Segons l’alcalde de Calafell, Ramon Ferré,
“aquesta adjudicació és un fet
històric”, ja que a Calafell no s’ha
construït cap habitatge públic des
de l’any 1982. L’empresa Construcciones Rubau serà l’encarregada
d’edificar els pisos i n’assumirà la
inversió, de gairebé 12 milions
d’euros.

El parc logístic
de la Bisbal
agafa forma

L’Ajuntament del Vendrell congelarà els impostos municipals per
segon any consecutiu. Ho ha anunciat l’alcalde del Vendrell, Kenneth
Martínez, com una de les línies
mestres del projecte de pressupostos municipals que està ultimant el govern.

El promotor immobiliari Panattoni
ha començat a construir el segon
edifici del parc logístic que impulsa
a la Bisbal del Penedès, Panattoni
Park Tarragona. La nova nau tindrà
66.430 m2, dels quals 61.400 són
de magatzem i la resta es destinaran a oficines. Disposarà de 84
molls de càrrega i descàrrega, un
espai de maniobra de camions de
35 metres i una altura d’11 metres.
Aquest edifici se suma al que la
immobiliària va comprar a El Corte
Inglés i que ja ha llogat a la firma
logística Naeko.

La decisió de congelar els impostos s’ha pres, segons ha apuntat
el batlle, per ajudar les famílies
davant la situació d’augment de la
inflació, dels preus de l’electricitat,
de la benzina i de la cistella de la
compra, entre altres. Amb l’objectiu d’ajudar també el comerç i la
restauració local, per l’any que ve
també es preveu mantenir la reducció de la taxa d’escombraries
comercials un 25% i de les terrasses dels bars un 50%.

Arques municipals
sanejades
Martínez ha destacat que la congelació d’impostos és possible
gràcies a la situació financera sanejada de l’Ajuntament, en què
l’endeutament s’ha reduït fins al
52%. “Això permet mantenir i millorar els serveis municipals”, ha
dit el batlle, que també ha destacat
mesures com la gratuïtat del P-2,

Obres al segon edifici. 6 panattoni

El govern justifica la mesura com a contrapès a la creixent inflació. 6 acn

el nou servei d’orientació psicològica per a joves o les campanyes
de bons comercials.
El govern local ja es troba en ple
procés d’elaboració dels pressupostos municipals del 2023, que
seran els últims de l’actual mandat.

L’alcalde ja va esbossar algunes
de les línies principals sobre les
quals se sustentaran els comptes.
En aquest sentit, es preveu continuar amb “la transformació urbana
de la ciutat, incorporant nous projectes verds i millorant els serveis
municipals”.

El director general de Panattoni a
Espanya i Portugal, Gustavo Cardozo, confia atraure empreses
logístiques que necessitin servir
ràpidament a la península i a altres
països del sud d’Europa: “És un
lloc privilegiat”. El parc projectat
per Panattoni es complementarà
més endavant amb una tercera nau
de 39.335 metres quadrats, creant
així el parc logístic privat de lloguer més gran de Catalunya.

el vendrell

P
PARVEN 93 S.L.

Es recuperen
els esgrafiats
La Casa del Portal del Pardo, seu
de la Fundació Apel·les Fenosa,
ha recuperat els esgrafiats barrocs
(de 1786) de la façana oest, que
donen al carrer de les Quatre
Fonts. És la primera fase d’un projecte integral d’adequació i millora
de la Casa Museu Apel·les Fenosa,
que és Bé Cultural d’Interès
Nacional.
La renovació dels esgrafiats barrocs de la façana oest ha durat tres
mesos i a l’octubre començarà la

La renovació dels esgrafiats ha durat tres mesos. 6 acn

següent fase, que se centrarà en
la recuperació de la resta dels esgrafiats, la restauració de les arcades renaixentistes de les golfes
de tot l’edifici i de la torre del carrer Major. Un cop enllestides totes

aquestes obres, hi haurà molts més
espais visitables de la casa. Es
podrà, per exemple, pujar a la primera terrassa, es podrà accedir a
les golfes, es podrà pujar a la torre
amb vistes del Vendrell i al mar.

la Fura
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Noticiari
garraf

GARRAF

vilanova

Objectiu: reactivar
el sector de l’automoció
La Taula de l’Automoció del Garraf posa en marxa vuit
cursos formatius per empènyer a la reinserció laboral dels
treballadors afectats per tancaments com el de Mahle

Trenta propostes
als pressupostos
participatius

La Taula de l’Automoció del Garraf
ha acordat la posada en marxa de
vuit cursos de formació no reglada
per reflotar el sector i actualitzar-lo. Els objectius, han ressaltat
els responsables de l’organisme,
és millorar la competitivitat de les
PIMES, ajudar a la reconversió del
sector i també empènyer a la reinserció laboral de treballadors afectats per tancaments com el de
Mahle, entre altres.

vilanova

En aquest sentit, els cursos ofereixen formació relacionada amb
el vehicle elèctric, amb la gestió
de residus industrials, amb l’ús de
xarxes socials, en gestió d’incidències i lideratge d’equip. “Tot
són àmbits on ara hi ha dificultats
per trobar personal especialitzat”,
ha ressaltat aquest dimarts la
presidenta de la FEGP, Neus Lloveras. Els primers cursos es començaran a impartir aquest novembre, si bé ara per ara no s’han
concretat dates exactes, espais ni
nombre de places.

Elisenda Castillón i Guillem Bau.
6 cup vilanova

Castillón i Bau,
nous regidors
de la CUP
L’assemblea popular extraordinària celebrada diumenge al centre
cívic Sant Joan va aprovar que
Elisenda Castillón i Guillem Bau
s’incorporin com a regidors de la
CUP a l’Ajuntament de Vilanova,
en substitució dels regidors no
adscrits Marta Jofra i Jaume Aliaga, que van dimitir fa una
setmana.
Castillón i Bau formaran el grup
municipal amb Arnau Garcia, que
també s’hi ha incorporat aquest
estiu, en aquest cas agafant el relleu d’Enric Garriga, i així el grup
Capgirem Vilanova-CUP recupera
les seves tres regidories. La CUP
es mantindrà a l’oposició.

En paral·lel a aquesta formació no
reglada, però, des de la Taula han

Jordi Medina, regidor. 6 ajuntament

La Taula de l’Automoció del Garraf s’ha reunit aquest dimarts. 6 acn

recordat el reclam al departament
d’Educació perquè ampliï l’oferta
de formació professional al conjunt del Garraf, tant en automoció
com en altres sectors. “Necessitem
que al Garraf arribin formacions
ajustades a les necessitats d’inserció laboral”, ha recalcat la presi-

denta del Consell Comarcal, Mònica Gallardo. Segons les dades
d’un estudi de la Diputació de
Barcelona, de les 540 empreses de
l’automoció que hi ha al Garraf,
gairebé el 70% són negocis d’autònoms, i quasi el 90% té un màxim
de 5 treballadors.

Els veïns de Vilanova ja poden
decidir on invertir els 300.000 euros dels pressupostos participatius
2022. La campanya de votacions
es va engegar el dilluns passat i
s’allargarà fins al 3 d’octubre, període en què la ciutadania haurà de
decidir quina de les trenta propostes finalistes els agrada més: n’hi
ha 9 per fer una ciutat més verda,
11 per a una ciutat més viva i 10
per a una ciutat més inclusiva.
Entre les propostes finalistes destaquen el projecte per instal·lar
plaques fotovoltaiques al sostre
del mercat municipal, l’ampliació
de l’espai esportiu a l’Isaac Gàlvez
o la proposta de convertir l’avinguda de Francesc Macià en una
rambla per a vianants. Totes les
propostes es poden consultar a la
web Participa Vilanova i se’n podrà
votar una de cadascun dels tres
àmbits, valorada en 100.000 euros.
La previsió és que les més votades
s’executin durant el 2023.

ribes

Nuestros restos de Caliza,
guanyador del Monoclip 2022
El futur distòpic de Caliza amb
Nuestros restos és el nou guanyador del Concurs de Videoclips low
cost Monoclip de Sant Pere de
Ribes. El jurat, format per Anna
Llacher, Néstor Reina, Pemi Rovirosa, Tània Ruiz i Mina Leprevost, van atorgar el primer premi
a David Iñurrieta, escollit entre
més de 160 videoclips.
El Cinema de Ribes, ple de gom a
gom, va poder gaudir de les projeccions dels onze videoclips que

van arribar a la fase final, com La
otra jeta de Volver a Enloquecer,
Vademécum del grup Chaqueta de
Chándal o l’indie íntim de l’exguanyador del Monocicle, Paunezz,
amb Els dies bons. Eufòria de
Xanguito, el futurisme pop de Minova amb Hater, El convidat de
Titu Martí, la poesia lírica i visual
de Lenand amb Tragedia, Unravelled d’Adam Giles o Alicia
d’Amor Butano també van ser alguns dels videoclips que es van
projectar ahir al vespre.

Acte de lliurament dels premis del Monoclip 2022. 6 festival monocicle

B-Side, l’altre guanyador
El guanyador del públic, que també
va poder participar i votar en directe el seu videoclip preferit, va
ser B-Side de Trezor, realitzat per

Mar Orfila. L’objectiu del Monoclip,
que forma part del Festival Monocicle, és ser punt de trobada de tot
el talent musical i audiovisual que
sorgeix a partir del videoclip.
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Els Castellers tornen a dominar
la torre de 9 amb folre i manilles
Castellers de la Vilafranca: 3/9f, 4/9f, T/9fm, P/8fm
Xiquets de Tarragona: 5/8, 3/9f, idT/8f, T/8f, P/5
Jove de Tarragona: 3/9f, 4/9f, 5/8, P/5
Vella de Valls: 3/9f, T/8, i4/9fa, 4/9f, P/7f

6 XICOTS DE VILAFRANCA

Lo Carro
Gros

Els de Cal Figarot fan a Tarragona, per primer cop des de la
pandèmia, quatre castells de nou descarregats en una diada

La diada castellera del primer diumenge de Festes de Santa Tecla
va tornar a tenir uns Castellers de
Vilafranca pletòrics. Per primer
cop des de la represa castellera
postcovid, van fer una actuació
castellera amb quatre castells de
màxima dificultat descarregats,
amb dues construccions emmanillades completades i també, per
primera vegada, se’ls va veure dominar la torre de 9 amb folre i manilles tal com estaven habituats a
fer-ho abans de la pandèmia.

Reus
18 h. Nens del Vendrell, Xiquets
de Reus i Moixiganguers d’Igualada
Sitges
18.30 h. Xicots de Vilafranca i Jove
de Sitges

G diumenge 25 de setembre

Torredembarra (Concurs-7)
10 h. Colla Castellera de la Bisbal,
Castellers de Castelldefels, Castellers
d’Esparreguera, Nois de la Torre, Colla
Castellera de Figueres, Castellers
de Berga, Castellers del Riberal,
Castellers de Badalona, Castellers
de Mollet, Castellers d’Altafulla,
Castellers de Cerdanyola i Matossers
de Molins de Rei
Vilafranca (pl. Jaume I)
12 h. Castellers de Vilafranca
i Moixiganguers d’Igualada

De menys a més

Torre de 9 a la plaça de la Font de Tarragona. 6 JOAN GRÍFOLS

Els verds van plantejar una diada a
la plaça de la Font tarragonina preparatòria per al concurs de Castells,
a quinze dies del certamen, anant
de menys a més, amb grans castells
però assegurant al màxim de no
caure, si és que en aquest nivell hi
ha res segur. Van obrir plaça amb
el 3 de 9 amb folre, preparatori del
3 de 10 amb folre i manilles que és
plat segur a la taula del concurs.
Amb un pis menys, el tenen 100%
dominat i hi veuen possibilitats
clares de descarregar el que per
Sant Fèlix va quedar carregat.

En segona ronda van tirar el 4 de 9
amb folre per donar pas al primer
gamma extra de la colla de la diada,
la torre de 9 amb folre i manilles.
Comptaven amb poques camises,
però van estar ben ajudats a la
base, principalment pels Xiquets
de Tarragona, i van plantar una torre de 9 d’excel·lent execució, fent
fàcil el que és difícil. Era la segona
que completaven enguany (també
ho van fer a la Bisbal) i n’havien coronat dues (Vilanova i Sant Fèlix),
però les tres anteriors van mostrar

grans problemes d’encaix de terços/manilles i quarts, que en aquesta ocasió van quedar solucionats.
A més, era la 120a torre de 9 que
descarregaven els verds en el seu
historial, d’ençà d’aquella primera
que van completar per Sant Fèlix
de 1995.
I per rematar la diada, pilar 8 amb
folre i manilles, el quart de l’any,
80è de la colla, carregat amb seguretat, més treballat al descens,
però sempre sota control.

Els Nens planten tres castells de gamma
alta i els Bordegassos carreguen el 5 de 7
Bordegassos de Vilanova: 5/7(c), 4/7, 3/7, P/5
Nens del Vendrell: 4/7a, 5/7, 4/7, P/5
Castellers de Sabadell: 7/7, 4/7a, 3/7, V/5

Els Bordegassos de Vilanova van
tenir diumenge una diada Albert
Salvany accidentada, ja que el 5 de
7 inicial, a priori un castell segur,
va fer llenya a l’inici del descens,
quan l’enxaneta començava a baixar, amb el dos del rengle mig arronsat i la quart que suportava el
descens es va plegar. Amb tot, van
poder seguir la diada de la plaça
de les Cols amb els dos castells
de set bàsics.
Els Nens del Vendrell hi van plantar
amb molta seguretat dos castells

6 NENS DEL VENDRELL

G dissabte 24 de setembre

Xicots de Vilafranca: 5/7, 4/7a(c), 4/7, 3P/4
Jove de Sitges: 3/7, 4/7, 4/6a, P/5

6 BORDEGASSOS DE VILANOVA

AGENDA CASTELLERA

Els Xicots no
acaben de fer
net amb el 4 de
7 amb agulla

de set de gamma alta (4 de 7 amb
agulla i 5 de 7), un 4 de 7 preparatori
per a l’assalt al 4 de 8 al concurs

de Tarragona de l’1 d’octubre, i la
sensació que la colla està a punt de
fer un salt de qualitat.

Els Xicots de Vilafranca van celebrar dissabte a la tarda, a la plaça
Jaume I, la diada del seu 40è aniversari i ho van fer descarregant
el 5 de 7 com a castell de sortida
i com a millor castell. En segona
ronda, però, van tornar a ensopegar amb el 4 de 7 amb agulla, que
van carregar amb solvència, però
no van poder desfer el pilar de 5
central. Van acabar amb un 4 de
7 per preparar el 4 de 8 que volen
completar al concurs. En acabar
la diada, hi van actuar els Falcons
de Vilafranca.

Els Bous
s’estrenaran
diumenge
al Concurs 7
La Colla Castellera de la Bisbal del
Penedès actuarà diumenge en el
seu principal aparador casteller
des que es va fundar: al concurs
de castells. La gran quantitat de
castells de set bàsics i pilars de 5
bastits consecutivament a l’agost
els va donar el dret de participar
aquest diumenge a la primera de
les tres actuacions del concurs, que
serà a Torredembarra, on voldran
mostrar el seu millor repertori. Hi
competiran, però ser-hi presents
per als Bous ja és un premi.

la Fura
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Els verds no se senten favorits
al concurs, però aniran a totes
Al cap de colla dels Castellers de Vilafranca li agradaria
aconseguir dos castells de deu i un de “net” per guanyar

Ricard Rafecas, Santi Terraza, Pere Regull i Jaume Felipe. 6 LA FURA

El festival de cinema
casteller es trasllada
a Vilafranca, amb
vocació de quedar-s’hi
Del 13 al 15 d’octubre tindrà lloc a
Vilafranca el segon Festival Cinema Castells, que es va estrenar
l’any passat al novembre a Terrassa. Organitzat per la revista
Castells, la intenció tant dels seus
promotors com de l’Ajuntament
de Vilafranca és que el festival en
endavant es faci a Vilafranca. Així
ho han confirmat tant l’editor de la
revista, Santi Terraza, com l’alcalde
Pere Regull.
Amb la sessió inaugural a l’auditori
del Vinseum, les projeccions escolars al Kubrick i la resta de passis a
la sala Zazie, el festival constarà de
16 sessions de projecció repartides
en quatre seccions: documentals
(sobre colles, d’episodis històrics,
etc.), promocionals (de colles, de
diades…, vídeos de curta durada),
de filmacions antigues i la secció
immaterials. Les dues primeres
són de competició, per bé que la
d’audiovisuals promocionals té
caràcter anual i la de documentals
és biennal (enguany no toca).
Santi Terraza explica que el festival
“neix amb la voluntat de compartir
totes les produccions audiovisuals

actuals i antigues”. Les projeccions
s’adrecen a persones de Vilafranca
i comarca, a afeccionats del fet
casteller i al públic interessat en
el setè art. Segons Pere Regull, “els
castells, com a activitat de cohesió
social, tradicional, romàntica, única al món perquè ajunta 500 persones amb un objectiu altruista, que
cal assajar… això, al segle XXI, ha
de tenir una plasmació al cinema”.
Entre les projeccions hi haurà La
represa (Punt TV), sobre la tornada postpandèmica als castells;
Tocant el cel (guanyadora del festival Cinema Castells 2021), de Toni
Comas; Mig segle de faixa blava
(sobre els Falcons de Vilanova); el
diàleg Quan el món casteller va
fer el salt, amb Francesc Moreno
“Melilla” (Castellers de Vilafranca)
i Juan Antonio Romero (Colla Vella
de Valls); Fiesta Mayor, que fa el
seguiment del dia d’un enxaneta a la festa major de Vilafranca
dels anys 60; Societat anònima,
de Ramon Tort i Raimon Benach,
centrat en els Xicots; Dones castelleres, d’Aina Mallol i Maria Roig;
i Concurs 1970: el desafiament
Nens – Vella.

Els Castellers de Vilafranca es volen treure pressió de sobre de cara
al concurs. El cap de colla Sisco
Benet ha dit, a deu dies de l’actuació, que “les favorites són les dues
colles de Valls”. Per què?, Doncs
perquè la Colla Vella de Valls “el
2019 dominaven i controlaven tres
castells nets i hi han donat continuïtat, les direccions de les colles
tenen més experiència a l’hora de
gestionar aquest tipus de diades, la
Colla Vella ha descarregat la torre
de 8” i, per contra, “nosaltres hem
fet molta renovació de tronc”. Ara
bé, el missatge no és victimista, al
contrari: “nosaltres tenim molta
ambició i anirem a totes, no renuncio a res”.

Quatre assajos per posar
a punt les manilles
Els castells que portaran en cartera
no se sabran fins al darrer moment.
El 3 de 10 carregat per Sant Fèlix hi és segur, i al cap de colla li
agradaria portar dos castells de
deu i un de “net” per guanyar el
concurs, perquè les rivals “tinc
clar que descarregaran almenys
dos castells nets”. Als verds els
queden quatre assajos per fer proves, i fan una crida a assistir-hi en
massa. A partir d’aquí, caldrà veure quins castells tenen més opció
d’assolir-se: a la baralla hi ha els
dos castells de deu, dos castells
net, els dos castells de nou amb
agulla, també el 5 de 9.
Benet veu com un “hàndicap”
haver d’obrir plaça a les 10 del
matí, però no ens fa cap por, tota
la temporada vam dir que marcaríem el ritme” i al concurs ho
seguiran fent, atès que actuaran
abans que les dues rivals vallenques: “nosaltres anirem al nostre
planing independentment del que
facin els altres”.

Carles Mata (president) i Sisco Benet (cap de colla). 6 LA FURA

1.200
camises

i samarretes de color verd
esperen portar els Castellers
de Vilafranca al Concurs

Per preparar el concurs, diumenge tenen la diada de Sant Miquel,
en què a banda dels castells de
nou bàsics, no descarta ni el 5 de
9 amb folre ni la torre de 9 amb
folre i manilles, però sobretot,
és important l’assaig de manilles

que es farà en acabar l’actuació.
Si plou, l’assaig es traslladarà a
Cal Figarot. També han programat
per aquest dissabte a la tarda la
Pedalada Verda.
La campanya per atreure afeccionats castellers al local de la colla
ha començat aquesta setmana
amb un vídeo a les xarxes socials
que porta el missatge “Ens faltes
tu” i la setmana que ve en trauran
un altre amb el lema “Tornar a
guanyar”; un objectiu que implicaria repetir les 1.200 camises i
samarretes verdes que van portar
al concurs de 2018. “L’objectiu és
omplir la TAP de color verd”, ha dit
el president dels Castellers, Carles
Mata. Dimecres i divendres vinent
es lliuraran samarretes verdes a
tots els afeccionats que vagin a
assaig i vulguin acompanyar la
colla a la Tàrraco Arena Plaça el
2 d’octubre; els autobusos aniran
sortint de davant de Cal Figarot a
partir de 2/4 de 8 del matí.
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el montmell

La Historic Trail ja té
més de 400 inscrits
Esports

La cursa recupera la normalitat
després de la pandèmia i espera
assolir els 600 corredors

vilafranca

El Montmell aconsegueix dos podis a Lleida. 6 arquers del montmell

Jaume Montull, campió
del 29è Trofeu Ciutat
de Lleida de tir amb arc

Martínez suma
un nou triomf
a l’Estatal

La cursa tindrà la sortida i arribada a la Bòbila. 6 ajuntament

Josep Martínez. 6 ctt vilafranca

El veterà Josep Martínez, del Club
Tennis Taula Vilafranca, s’ha proclamat campió del Campionat
d’Espanya de seleccions autonòmiques que s’ha celebrat a Getafe.
Martínez ha fet equip amb el jugador del SCR El Ciervo, Quico Castells, i Joan Sues, del CTT Cer
l’Escala. La seva victòria a la categoria de veterans se suma a la resta d’èxits dels altres membres de
la selecció catalana de tennis taula, ja que tots els equips de les diferents categories han aconseguit
el primer lloc al podi.

Calafell celebrarà el 16 d’octubre
la quarta edició de la cursa de muntanya Historic Trail. Després de
dos anys marcats per la pandèmia,
la prova recupera enguany la normalitat i, segons ha anunciat l’organització, ja ha assolit els 400
esportistes inscrits. S’espera que
el nombre d’inscripcions creixi en
les pròximes setmanes. Per això,
des de l’organització les mantindran obertes fins a arribar a les 600,
xifra màxima per poder celebrar
la jornada amb totes les garanties.

l’absis del Castell de Calafell. El
seu recorregut passa per diferents
indrets del patrimoni històric del
municipi, on es fan recreacions
d’època al pas dels participants.
Com en edicions anteriors, es
comptarà amb dues modalitats, una
cursa de quinze quilòmetres i dificultat elevada i una altra d’onze
quilòmetres que es pot fer caminant. La cursa continua apostant
per la sostenibilitat, reaprofitant
materials, minimitzant l’impacte i
fomentant el respecte per l’entorn.

El recorregut

La recaptació per la venda de samarretes es destinarà a la Fundació
Amics Joan Petit Nens amb Càncer.

La Historic Trail tindrà la sortida i
l’arribada a la Bòbila, als peus de

trabajos forestales
SERVICIOS FORESTALES EJ S.L.

Venda directA de llenya a:

Ctra. Sant Jaume dels Domenys, km 2,2
i servei a domicili
ALTRES SERVEIS

• Tala i poda d’arbres
• Tala i retirada de palmeres

• Aclarida de boscos per biomassa
• Neteja de parcel·les
• Serveis forestals integrats

De dilluns a divendres de 9.30 a 16 h. Dissabtes de 9 a 14 h.
Tel. 93 897 49 47 - 686 94 13 78 - Fax 901 70 79 44
info@trabajosforestales.com - www.trabajosforestales.com

L’arquer del Club de Tir amb Arc
del Montmell, Jaume Montull, s’ha
proclamat campió del XXIX Trofeu
Ciutat de Lleida Round 1440. Ho
ha fet en la modalitat d’arc Longbow sènior masculí, obtenint un
total de 388 punts.
Les instal·lacions del Club Pardinyes de Lleida va acollir prop d’un
centenar de clubs d’arreu de l’Estat,
en una competició que es va allargar vuit hores. El trofeu és en format de Round 1440, que consisteix
a tirar 144 fletxes a dianes de diferents mides i distàncies segons la
modalitat i categoria de tir.

Un or i un bronze
El de Montull, però, no va ser l’únic
podi que va aconseguir el club

montmellenc. L’arquera Maria Elisa Montserrat va arrodonir la jornada amb una tercera plaça en la
modalitat d’arc Instintiu sènior
dona, fent un total de 393 punts.
En les dues categories, arc Longbow i arc Instintiu, la distància és
la mateixa. En aquest cas es van
fer dues tandes a vint metres amb
diana de camp de quaranta centímetres, i dues tandes més a trenta
metres amb diana de camp de vuitanta centímetres.
Des del club penedesenc s’han
mostrat satisfets pels resultats obtinguts aquest cap de setmana,
tenint en compte, apunten, el nivell
d’exigència que requereix aquest
campionat.

vilafranca

Anna Rigol,
a la Copa
Federació
La patinadora del club vilafranquí
Art&Xou Anna Rigol disputarà la
Copa Federació de patinatge artístic en modalitat lliure. Rigol
anirà a la Copa després d’aconseguir la sisena plaça a la classificació general i obtenir uns grans
resultats durant els oberts disputats al llarg de la temporada. Per
la seva banda, l’1 d’octubre serà
Pol Sànchez, també de l’Art&Xou,
qui competirà a la Copa Catalana

Anna Rigol. 6 Art&Xou

de patinatge individual a Roda de
Barà. Ho farà en nivell 6 cadet després d’haver quedat segona del
rànquing general.

la Fura
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La Mitja Marató de l’Espirall
estrenarà una cursa 5K
La 43a a edició de la prova tindrà lloc el 20 de novembre
i inclourà quatre proves: la Mitja, la Mitja Jove , la Mitja
Petita Solidària i, com a novetat, la 5 K

La gimnasta Ariadna Isaza recollint la seva medalla. 6 cr vilafranca

Bona collita per al
Rítmica Vilafranca
El club ha disputat dos trofeus, al Prat
i a Girona, i ha guanyat dues medalles
d’or, tres de plata i tres de bronze
El Club Rítmica Vilafranca ha viscut
un cap de setmana ple de competicions i, de retruc, també de medalles i podis.

amb un muntatge de maces i un
exercici realitzat amb l’aparell de
cèrcol, respectivament.

El dissabte passat, les gimnastes
vilafranquines es van desplaçar fins
al Baix Llobregat per disputar la
sisena edició del Trofeu Rítmica
Prat. El conjunt aleví base, format
per Valèria Barrabés, Montserrat
Gutiérrez, Paula Barrado, Aina Martin i Uxue Gamazo, es va endur la
medalla d’or després del seu muntatge de tres cèrcols i dues pilotes.
L’equip sènior va aconseguir la
plata, mentre que Alba Pérez i Júlia
Arnan es van penjar la medalla de
bronze en la modalitat d’individuals,

Gairebé sense temps de descans,
l’endemà les gimnastes del CR Vilafranca van disputar, a Girona, el
sisè Trofeu del GEiEG. En aquest
cas, el conjunt sènior es va fer amb
l’or, mentre que l’equip aleví va
assolir una merescuda medalla de
plata. Les infantils, en canvi, van
quedar en tercera posició. En individuals, Ariadna Isaza va posar la
cirereta a un cap de setmana de
competició rodó, amb un muntatge
de cèrcol que li va permetre guanyar una medalla de plata.

Or també a Girona

DOLORS VIA I FERRANDO
24/12/1953 - 20/09/2022
ACS
Els seus fills, Joan i Marta, volem agrair profundament la tasca
de l’Associació El Turó Salut Mental, l’Hospital de Vilafranca,
la residència Nova Llar de Mediona i el Dr. Tomàs Castelló.
Vilafranca, 20 de setembre de 2022

La Mitja Marató de l’Espirall torna
a ple rendiment enguany. La prova
se celebrarà el 20 de novembre i
els organitzadors –Ajuntament de
Vilafranca i Associació de Veïns de
l’Espirall– esperen superar la xifra
dels 1.200 participants registrada
l’any 2019, abans de la pandèmia.
Les inscripcions ja estan obertes a
través del web mitjaespirall.cat.
Després de dos anys, la cursa degana de les mitges maratons a
Catalunya torna sense restriccions
i amb el seu recorregut habitual.
Els corredors sortiran a les 10.30
des del barri de l’Espirall i després
de fer un circuit per dins de la vila
sortiran en direcció les Cabanyes,
passant per Vilobí i arribant fins a
Guardiola de Font-rubí, on faran
mig tomb per tornar.
Mitja hora abans, a dos quarts de
deu, es donarà el tret de sortida a
la Mitja Petita Solidària que amb
un recorregut de 2.100 metres portarà els més petits i els seus acompanyants fins a les Cabanyes. Enguany els diners de la inscripció
es destinaran a les associacions
Llambrusca i TIÁM, ambdues dedicades a l’atenció de malalts d’Alzheimer i les seves famílies.
A les onze del matí sortirà la Mitja
Jove, una prova pensada per fer
planter i perquè els corredors de
12 a 18 anys puguin gaudir de la
Mitja amb un recorregut de 5 quilòmetres amb inici i final a Vila-

Ulpi Román (Esport Català Universitari), Anna Doblas (regidora d’Esports),
Antonio Díaz (AV Espirall) i Jordi Gallego (cap tècnic d’Esports).

franca. Alhora es donarà sortida
també a la 5K, una cursa nova per
majors de 18 anys i que té per objectiu fer que tothom que vulgui
pugui gaudir de l’ambient i els serveis de la Mitja, però amb un recorregut molt més assequible.

una crida a la participació: “Enguany anem a totes, no escatimarem en res. La Mitja és un esdeveniment esportiu popular de primer
nivell i animem tothom a participar-hi i a emocionar-se amb qualsevol de les quatre proves”.

“L’objectiu d’aquestes quatre proves és que la Mitja és abraçar diferents franges d’edat, fer que sigui
molt més que una prova, que esdevingui una experiència de la qual
pugui gaudir tothom”, explicava
Jordi Gallego, cap del Servei d’Esports. En la mateixa línia, la regidora d’Esports, Anna Doblas, feia

Els preus d’inscripció seran de 10
euros la Mitja Marató, 4 euros la
Mitja Jove i la Mitja 5k i 2 euros la
Mitja Petita. Les inscripcions seran
a través del web fins al 12 de novembre i del 12 al 19 de novembre
es podran recollir els dorsals al
Complex Aquàtic. També hi ha
l’opció de rebre’ls a casa.

En memòria
JORDI SEGURA CAÑIS
09/12/1955 - 15/09/2022

La família agraïm totes les mostres de
suport i afecte rebudes.
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Podeu enviar les vostres cartes a l’adreça bustia@lafurapenedes.cat. Hi han de constar nom i cognoms,
adreces postal i electrònica, número de carnet d’identitat i telèfon de contacte. L’extensió no pot superar els
1.500 caràcters (espais inclosos); en cas de superar-los, ens reservem el dret de resumir-les. La Fura no es fa
responsable del contingut dels articles signats que apareixen a les pàgines d’Opinió.

BRUTÍCIA A LES PLATGES
DEL VENDRELL
Que en gairebé sis quilòmetres de platges
al Vendrell no funcioni cap dutxa pública no
deixa de ser una cosa “anormal”. També és
anormal que hi hagi menys papereres que
abans, i que hi hagi trams on no n’hi hagi
cap, si tenim en compte que ara no passa
cap màquina de la neteja. Si només hi ha
neteja a mà en sis quilòmetres de platja,
com ha d’estar?
Un servidor hi va treballar onze anys (cinc
amb Cosbapsa i sis amb FCC) a les platges.
Era a partir de Sant Joan i fins a setembre,
que es passava la màquina cada dia, més de
sis hores des del port de Coma-ruga a Roda,
i més de sis hores des del port de Coma-ruga
a Calafell. Conclusions: abans que es passava
cada dia les màquines es treia molta porqueria
(burilles, papers, plàstics, pedres, fins i tot
alguna moneda); avui, del que està tapat a la
sorra no es treu res. I si no hi ha papereres?
Doncs un forat a la sorra i llestos.
Anant de Sant Salvador a Calafell, a mà dreta,
al torrent de la Bisbal, hi havia un aparcament
força gran; a vegades hi passava alguna estona
traient pedres grosses, i altres, per tenir-lo en
condicions. Avui fa pena, fins i tot si acabes

d’esmorzar i passes per aquest tros pot ser que
“canviïs la pela” de la “pudor” que se sent. Jo
estic totalment d’acord que s’hagin de respectar les Madrigueres, però la part esquerra del
torrent també podria servir a l’estiu per aparcar,
i no estria brut. Tot plegat són quatre mesos
com a molt, i es donen més facilitats als que
van a banyar-se per poder aparcar el cotxe.
Josep Mallofré “Camat”
El Vendrell

CANVI CLIMÀTIC, PREU
DE L’ENERGIA I POBRESA
ENERGÈTICA
Quan el febrer de 2007 el grup d’experts de
l’ONU va donar a conèixer a París les seves
conclusions sobre el canvi climàtic, ni les persones més pessimistes creien que els fenòmens
provocats per aquest canvi es desenvoluparien
tan de pressa. Avui ja estem davant una situació
alarmant a escala mundial. La sequera extrema
es repeteix amb una freqüència inusual, les
pluges torrencials, el desglaç imparable de
les glaceres, els macro incendis forestals, la
superació dels rècords en l’increment de les
temperatures i canvis en la flora o la fauna són
ja força perceptibles.

Picada (d’ullet)

Cal actuar, també i urgentment, a nivell local.
La creació d’una Oficina Municipal de Transició
Energètica i d’una comunitat energètica local,
proposades per Vilafranca en Comú i aprovades per unanimitat pel ple, són dues bones
iniciatives, com ja s’està demostrant en altres
municipis. Aquesta oficina hauria de facilitar a
veïns i veïnes informació sobre tràmits legals,
possibles subvencions i orientació en general
per adoptar mesures tendents a lluitar contra el
canvi climàtic i els seus efectes sobre la població.
La comunitat energètica local hauria de ser el
començament de l’autonomia energètica de
la vila. Per altra banda, el constant increment
del preu de l’energia (llum, gas, aigua, gasoli...) comportarà l’augment de l’anomenada
pobresa energètica.
Davant d’aquesta situació, és indispensable
que l’Ajuntament adopti una actitud compromesa i proactiva davant del problema i amb les
competències pròpies o amb la pressió sobre
altres administracions i l’oligopoli energètic;
que cerqui possibles solucions que permetin
fer la nostra vila més sostenible, més justa i
a l’avantguarda del progrés, la justícia social
i la defensa del futur de la vida humana i el
nostre planeta.
Montse Romagosa i Agustí Villarroya
Vilafranca en Comú

Pere Martí i Bertran
Professor i escriptor

Aparences que enganyen
J

oan Amorós (Xàtiva, 1975) és un mestre valencià establert a Eivissa des de fa més de vint anys que ha plasmat la seva vocació
educativa en nombrosos articles, conferències... També té el
cuquet de la literatura, com a lector i com a escriptor. Ara com
ara, la seva obra editada se centra en la narrativa breu, en la qual
ha obtingut diversos premis, com el Julián Vilàs, l’any 2015, amb La
cova, o el Joan Castelló Guasch, per duplicat: l’any 2006 amb Éssers
absurds i l’any 2021 amb La ruta. A més, també és l’autor de Quin
giro!, premi Ciutat d’Eivissa de Literatura Infantil 2009.
La ruta (Consell Insular d’Eivissa, 2022), la seva darrera obra publicada, és una narració breu que podríem dir que té l’estructura d’un
trencaclosques, ja que està formada per quatre peces, o narracions,
aparentment independents o deslligades les unes de les altres, que
amb la peça final, la que fa cinc, s’uneixen i adquireixen un sentit
que gairebé podríem qualificar de nou, tot i que en els quatre primers capítols, volgudament desordenats, ja hi trobem alguna pista
que se’ns fa diàfana, com he apuntat, al final. La història narrada,
ambientada a Eivissa, ho és d’una família que s’ha enriquit amb el
turisme i que té una posició social privilegiada a la societat de l’illa.

Però, com s’esdevé massa sovint, les aparences enganyen i aquella
família gairebé modèlica amaga secrets que l’autor ens va donant
amb comptagotes i com si no tinguessin res a veure els uns amb
els altres. El principal es basa en un recurs clàssic, del qual l’autor
sap treure molt de suc: el triangle amorós. Un triangle amorós que
es complica quan l’amant queda embarassada, decideix de tenir
el fill... No us n’explico més coses, perquè em sabria greu avançar
esdeveniments (fer-ne espòilers em sembla que en diuen ara) que
malbaratessin l’esforç estilístic i literari que ha fet Joan Amorós
i que és la clau de l’obra, ja que les tècniques narratives que hi fa
servir són fonamentals per crear intriga, per interessar el lector i
per fer-lo gaudir d’una història aparentment d’allò més vulgar o, si
ho preferiu, més coneguda. El títol, com sabem al final d’una de les
parts, prové d’un itinerari recurrent i obsessiu que fa un dels personatges de l’obra: “Per això la seua ruta era invariable. Fixa. Era
La ruta.” (p. 48) El més curiós, però, és que el personatge, com ha
explicat l’autor en alguna entrevista, és fruit d’un record de la seva
infantesa xativenca que el va impressionar i que, per art de màgia
de la literatura, ha esdevingut eivissenc i un personatge clau, i el
més colpidor gosaria dir, de La ruta.
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Gastronomia

PER LLEPAR-S’HI
ELS DITS

En boca

AVINYONET DEL PENEDÈS
LA GARROFA. Més de cinquanta
anys oferint cuina tradicional
catalana. Carta i menús en els
quals trobaràs cuina casolana
i brasa enmig de les vinyes.
C. la Garrofa, 1 (ctra. c-243a km 6).
Tel. 93 897 41 55.

xaviviles

Xavi Viles
Sommelier

TRES NAUS
RESERVA
Cellers
Domenys

SANT SADURNÍ D’ANOIA
HOTEL FONDA NEUS. Tapes al
terrat, posta de sol musical,
piscina, divendres i dissabtes nits
musicals. Espai chill out.
WhatsApp 640 710 296. Menú diari
12.50 €. Esmorzars, dinars, sopars,
take away. C. Pelegrí Torelló, 1.
Tel. 93 891 03 65.

6 GETTY

la Fura

VARIETAT
Xarel·lo, macabeu i parellada
COLOR
Escumós blanc

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
CASINO. Cuina mediterrània.
Pizzeria. Menús diari, festiu,
mariner. Rambla Sant Francesc,
25. Tel. 93 892 10 76.
www.casinovilafranca.com

CRIANÇA
Mínim de 24 mesos en rima
DENOMINACIÓ
DO Cava

EL CIGRÓ D’OR. Cuina amb DO
Penedès. Carta, menú degustació i
menú diari. Dilluns a diumenge de
13 a 16 h. Divendres i dissabtes de
21 a 22.30 h. Pl. Vall del Castell, 17.
Tel. 93 890 56 09.

PREU APROXIMAT
8€
MOMENT
Festa d’amics

PLATETS. Platets creatius
i vegetarians. Tapes menú
per dinar. Av. Barcelona, 41.
Tel. 93 892 25 88.
www.platets.com.

Vols que el teu
restaurant
arribi a 25.300 llars?
Truca’ns al
tel. 936 766 846
i t’informarem

Per què la col kale
és un superaliment?

AROMES
Conjunt d’aromes clàssiques de la
fruita més blanca, com la poma, i
algun punt més madur de fruita
d’os i fruita tropical. Notes d’herba
fresca, cítrics verdosos i flors
blanques. Gràcies a la criança,
apareixen notes suaus de
mantega, records d’avellana i
subtils torrats.

Per Eva Remolina / AMIC
El Kale és una hortalissa pertanyent
a la família de les Brassica Oleracea,
que inclou també el bròcoli, la coliflor o la col. De color verd intens
i sabor amarg, aquesta verdura és
originària d’Alemanya, des d’on
es va estendre a la resta d’Europa
i del món, essent en l’actualitat un
producte molt valorat a causa dels
nombrosos beneficis que aporta al
nostre organisme, entre ells:
- Aporta ferro, reforçant el sistema
immunitari, té un alt contingut en

EN BOCA
Entrada fresca, molt amable i amb
un pas per boca de bombolla fina i
cremosa. El final és sec, bona
acidesa i persistent, amb records
de fruita blanca principalment.

calci, i és molt més absorbible que
el de la llet. També conté gran quantitat de minerals (potassi, magnesi),
així com vitamines A, C i K.
- Augmenta els glòbuls vermells i
ajuda a prevenir l’anèmia.
- Protegeix dels refredats i els virus i té un alt poder antioxidant,
important per a retardar l’envelliment. Depura l’organisme, gràcies
al seu alt percentatge d’aigua, per
la qual cosa aporta poques calories i ajuda en els programes de
pèrdua de pes.

Menú diari
Menú caps de setmana
Brasa i cuina casolana

MARIDATGE
Broqueta de tonyina marinada
amb confitura de samfaina.

*També fem plats per emportar
C/ Amàlia Soler, 179 · 93 817 43 63
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

APERITIUS
CATALANS S.L.
HORARI

De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 17 a 20 h
Dissabte de 9 a 14 h
Botiga virtual, a la vostra disposició
Disposem de fruits secs ecològics

MILLOR MÀXIMA
PREU QUALITAT

ica
Fàbr secs
uits
de fr b més
am
s
èncie
r
e
f
e
r
ón
del m

Venda
directa de
paneres de
fruits secs

C/ Jaume Balmes, 12 – Vilafranca del Penedès
(Sant Julià, davant del Caprabo)
93 776 02 61 – aperitiuscatalans@hotmail.com

www.aperitiuscatalans.com
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FORMACIÓ

Serveis
Farmàcies
de torn
EL VENDRELL
Divendres 23
Bueno, cra. de Valls, 57
Dissabte 24
Gas, c. Narcís Monturiol, 16-18
Diumenge 25
Gas, c. Narcís Monturiol, 16-18
Dilluns 26
Pelegrí, c. Margalló, 13
Dimarts 27
Rovira, c. Prat de la Riba, 8
Dimecres 28
Sisternes, Av. Sant Vicenç, 37
Dijous 29
Bueno, cra. de Valls, 57

VILAFRANCA
Divendres 23
Pedrerol, c. de la Parellada, 39
Dissabte 24
Bosch, c. de la Parellada, 25
Diumenge 25
Miralles, c. Parellada, 2 - Cort, 1
Dilluns 26
Benedicto, c. de la Cort, 37
Dimarts 27
Amadó, c. Sant Pere, 2
Dimecres 28
Sant Julià, c. l’Arboç, 16
Dijous 29
Av. Tarragona, av. Tarragona, 71

Pares, vull
tocar un
instrument!
Per AMIC
No hi ha una edat concreta perquè
un infant aprengui a tocar un instrument, però és a partir dels 5 o
6 anys quan s’aconsella començar
a acostar-los a la música. Segons
els experts, a partir dels 7 anys ja
són capaços d’entendre el funcionament de les notes musicals i tenen la suficient força per a prémer
les tecles o tocar les cordes dels
instruments.
No obstant això, s’ha de tenir molt
en compte que, prèviament a l’elecció d’un instrument, és necessari
que l’infant aprengui coneixements
bàsics de música. I un cop els tingui, ha de ser ell mateix qui decideixi què vol tocar, perquè només així
estarà motivat i tindrà més estímuls
en l’aprenentatge. El professor els
orientarà en funció de l’habilitat del
petit i de les seves característiques.

LLAR I EMPRESA

Tel. 617 78 86 40
647 19 71 06

albertdesembussos@hotmail.com

ο Neteja i desembussos de canonades
ο Buidats de fosses sèptiques
ο Neteja de cisternes i pàrquings
ο Servei d’aigua no potable
ο Disposem de màquines d’última generació
ο Servei de manteniments
ο Garantim els nostres serveis
ο Serveis urgents
ο Inspecció de canonades amb equip de T.V.

AMB TOTA SEGURETAT

VILANOVA
Divendres 23
Gol, c. de la Torre d’Enveja, 43
Dissabte 24
Gol, c. de la Torre d’Enveja, 43
Diumenge 25
Gol, c. de la Torre d’Enveja, 43
Dilluns 26
Rubio, Av. Jaume Balmes, 24-26
Dimarts 27
Gol, c. de la Torre d’Enveja, 43
Dimecres 28
Pedraza, pl. Soler i Gustems, 20
Dijous 29
Perales, Av. Cubelles, 41

SISTEMES INTEGRALS DE SEGURETAT ARCAT SL

CENTRAL RECEPTORA DʼALARMES
Instal·lació, reparació i manteniment
de sistemes de seguretat
l Servei tècnic
l Control dʼaccessos
l Circuit tancat de tv amb gravació
i transmissió dʼimatge
l

Pressupost sense compromís
CONSULTIʼNS
c. Sant Joan, 14 Entresòl 3a
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Tel. 93 892 24 50
sisarcat@sisarcat.com
DSGC 11/1999

MOTOR

COMPREM
EL TEU
COTXE
AUTOCAM
Vilafranca del Penedès
Av. Tarragona 92

Vilanova i la Geltrú
Ronda d’Europa, 62

El teu taller de confiança
Carrer Beneficència, 4 · Vilafranca del Penedès 08720
617 898 782 · 931 734 586
autotallercentre_vilafranca

la Fura
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VETERINÀRIA

Com habituar
a un gos a
quedar-se sol
a casa
URGÈNCIES 24H.
T. 93 817 22 61
• Medicina veterinària de qualitat
• Urgències i hospitalització
• Especialistes en cirurgia
• Radiografia digital i ecografia

MÚTUA VETERINÀRIA
PLUSVET

totes les visites, vacunes i molt
més des de 320 €/l’any
finançables

Per AMIC
Quan arriba un nou animal a casa,
és molt important educar-lo perquè
s’acostumi a quedar-se sol a casa.
Malauradament, el nombre de gossos que tenen problemes quan els
seus propietaris se’n van de casa
és molt elevat. El més conegut és
l’ansietat per separació.
Perquè això no passi i tot vagi bé,
el millor que podem fer és seguir
un seguit de consells molt senzills
que faran que aquest procés sigui
una mica més agradable. Per això
es recomana que els primers dies
no estiguem molt a sobre de la
mascota. Hem de fer entendre al
gos, de manera progressiva, que
aquest període és quelcom natural
i que també pot ser entretingut. Per
aconseguir que es distregui, podem
deixar-li menjar, o unes joguines
educatives o interactives. Es tracta
de joguines molt estimulants, que
fan que el gos estigui entretingut
mentre ens preparem abans de
marxar i, fins i tot, quan arribem.

Al principi no hem de deixar-lo moltes hores sol a casa i les sortides
han de ser molt curtes, d’uns 15 o
20 segons. Així aconseguirem que
el gos relacioni les nostres sortides
com una cosa positiva i les podrem
anar allargant progressivament.

Cal tenir en compte que si fem
això correctament, en poc temps
podrem sortir sense problema i el
gos associarà les nostres sortides
a una cosa agradable i divertida, i
es podrà quedar sol a casa sense
cap problema.

Av. Barcelona, 12 Vilafranca del Penedès
Pàrquing gratuït Saba Pl. Penedès, C/Cid i zona blava, demaneu-nos tiquet
de dilluns a divendres de 9 a 20:30 h. Obrim migdies. Dissabte de 10 a 14 h.

Segueix-nos
al

SERVEIS
CIRURGIES $ VISITES A DOMICILI
RADIOGRAFIES / ECOGRAFIES
BOTIGA ESPECIALITZADA $ ANÀLISIS CLÍNIQUES
MEDICINA D’ANIMALS EXÒTICS $ PERRUQUERIA CANINA I FELINA
CENTRE VETERINARI

POBLE NOU
SERV EIS V ETERINARIS
Disposem
d’alimentació
GOSBI

Núria Casas Col. B 3099

Yolanda Piñol Col. B 1337

HORARI: Dilluns, dimecres i divendres, 11 a 13.30 h i 16.30 a 20 h.
Dimarts i dijous, 10 a 13.30 h i 15 a 18 h. Dissabtes, 10 a 13 h.
c. Castelló, 23 · Sant Sadurní d’Anoia · veterinarianimavet@gmail.com · Tel. 93 688 46 00

SALUT

IGNASI ROIG
INECÒLEG
CONSULTA GINECOLÒGICA
ECOGRAFIA 4D
HORARI: Dimecres i dijous de 16 a 20 h.
c. Oriol, 24 1r 4a · 08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 169 42 05 · www.ignasiroig.com

Helena Giralt
Col. 2723

Eva Juvé
Col. 2693

Eva Besolí
Col. 2887

Mònica Mata
Col. 5674

Truqueu
meu-vos!
for
in
i
De dilluns a divendres
de 9:30 a 20:30 h.
Dissabtes
d’11 a 13:30 h.

Segueix-nos
al facebook

c. Ignasi Iglésias, 26-28 · Vilafranca · TEL. 93 817 20 58
URGÈNCIES DOMICILIÀRIES 610 786 786

C
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x TREBALL
CHICA latina se ofrece para
limpieza por horas o interna.
644.748.797.
CUIDO personas mayores y niños,
y hago limpiezas. Interna.
661.431.273.
TRABAJOS paleta. Cielos rasos
y divisiones en pladur. Pintura.
661.069.505.

AGÈNCIA exclusiva de Santalucia
selecciona 3 persones per donar
cobertura al seu nou pla
d’expansió. Es requereix: Mínim
Batxillerat o Grau Mitjà, 22-55 anys.
S’ofereix: Formació a càrrec
empresa, remuneració fixa +
comissions. Interessats passar per
les nostres oficines de Vilafranca,
Vilanova o el Vendrell i demanar
per M. Antonia Casado. Tel.
648.001.527. Mail: mariaantonia.
casadot@agencia.santalucia.es

la Fura

Es precisen:

Auxiliar administrativa per a mitja jornada
i
Oficial instal·lador de calefacció
Incorporació immediata.
Enviar CV a: arias@renovablesbgp.cat

Se necesitan

REPARTIDORES
Sin furgoneta,
con ganas de trabajar.
Alta Seguridad Social.
Tel. 674 694 924
Andrea
Empresa
instal·ladora
ubicada a Vilafranca

Empresa líder en el sector de prefabricados de hormigón
precisa incorporar

MONTADORES
para integrarlos en el equipo de montaje,
colaborarán en el montaje de los distintos elementos
prefabricados de hormigón que se fabrican.

requereix

ADMINISTRATIVA
a mitja jornada,
horari flexible.
Interessades
truqueu al
686 84 78 14

x MOTOR
COMPRAMOS VEHÍCULOS
Turismos, 4x4, furgonetas. Con
o sin ITV, averiados, accidentados,
con deudas o embargos. Seriedad.
625.238.268, whatsapp.

VOLS vendre el teu vehicle?
Autocam te’l taxa gratuïtament i te’l
compra al millor preu. Contacte a:
www.autocamcompra.cat,
93.817.20.00 o avinguda Tarragona,
92 de Vilafranca.

x SERVEIS

REQUISITOS:
•
•
•
•

Experiencia en el sector del prefabricado.
Disponibilidad para viajar.
Permiso de conducir B1.
Formación específica en medios de
elevación y trabajos en altura.

Enviar CV a paver@paverprefabricados.com

CONSTRUCCIÓ de pous, Ordal.
Tel. 93.817.92.21 - 626.498.781.
MUDANZASLOPEZVILANOVA.ES.
659.394.299. Transports,
muntatges, embalatges,
guardamobles, elevamobles, www.
mudanzas-lopez.es. 93.893.40.80,
mudanzas.lopez@hotmail.com.
MUDANCES i guardamobles
Detectrans. Passeig Rafael Soler,
48, Vilafranca. Tel. 93.890.48.27,
info@detectrans.com

CUIDAMOS personas mayores y
con movilidad reducida a domiciliio.
Zona Penedès, Garraf. 633.322.495.

LIMPIEZA de parcelas y poda de
pinos. 667.337.101.

MASAJE oriental profesional,
revitalizante, relajante y
reflexología podal. Chica china. Tel.
660.034.468, mejor por WhatsApp.

ARQUITECTES. Projectes.
Rehabilitacions. Activitats. Cèdules.
Certificats energètics. ITE.
Valoracions. Tel. 644.688.748.

x HABITATGE

INSTAL·LACIONS:
Electricitat - Aigua - Gas - Calefacció - Aire condicionat
Energies renovables - Domòtica - Tractaments d’aigua
Fred industrial i manteniment

PRECISEM

OFICIALS 1a - LAMPISTERIA
Àmplia experiència en el sector
Carnet de conduir
Zona de treball: Alt Penedès i Garraf

OFERIM:
Incorporació immediata
Contracte indefinit
Horari intensiu de 8 a 16 h. o partit (40 hores setmanals)
Enviar currículum a:
giradainstal.lacions@gmail.com

ALQUILO habitaciones en una casa
situada en calle del Pont 19,
St. Cugat Sesgarrigues.
Tel. 695.156.352.

ALQUILO habitación a persona
responsable, zona Subirats.
Tel. 646.941.316.

VENC menjador de roure massís:
taula, 4 cadires i 4 mòduls. Perfecte
estat. 93.899.31.53.

ARQUITECTE. Cèdules
d’habitabilitat, projectes d’activitats,
ITE. Tel. 657.989.467.

x COMPRA/VENDA

VENC eines de treball al camp
antigues. Interessats posar-se en
contacte al telèfon 606.616.086.

x ESOTERISME/
VIDÈNCIA

BUSCO casa o torre amb terreny,
restaurada o per restaurar.
Tel. 93.410.99.59.

COMPREM antiguitats. Ceràmica,
porcellana, pintura, plata, religió.
Josep 644.910.233.

COMPRO masía o casa de
campo que sea lo más habitable
posible con terreno.
Pago al contado.
Tel. 93.430.35.67.

VENC bicicleta de carretera.
Perfecte estat. Bon preu,
negociable. 640.836.532

LLOGO pis per temporada a la
rambla de la Girada (Vilafranca).
Moblat i en perfectes condicions.
686.568.950.

COMPRAMOS libros, juguetes,
cómics, cromos, antigüedades,
plumas. Discos, puros, objetos
religiosos. Restos pisos, casas. Pago
al momento. José Miguel,
679.736.491.

MAESTRO Bucari. Curandero con
gran poder, te ayudará a solucionar
tus miedos: Amor, dinero, trabajo,
suerte. Garantizo resultados.
685.687.428.
MAESTRO vidente. Soluciona todo
tipo problemas: Amor, trabajo,
pareja, impotencia, hechizos, mal
de ojos, depresiones. Garantizo
100%. 618.906.592.

x ENSENYAMENT

PROFESSOR titulat dona
classes d’alemany. Iniciació
i aprofundiment.
Tel. 606.873.476.

la Fura
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ALT PENEDÈS
GGLES CABANYES

19 h. Inauguració de l’EXPOSICIÓ
“Desorbitada” amb obres de l’artista
Anna Recasens. L’exposició serà
visitable fins al 9 d’octubre,
de dilluns a divendres de 9 a 14 h
i els caps de setmana de 10 a 13 h
i de 18 a 20 h.
Rectoria de Sant Valentí

Agenda

23
Divendres
el temps

EFEMÈRIDES
FA 14 ANYS
S’anuncia la primera versió
del sistema operatiu Android
per a telèfons intel·ligents.

19 h. DEBAT obert sobre mobilitat des
del Riudebitlles.
Escoles Velles

GGSANT SADURNÍ D’ANOIA

17 h. FESTA INAUGURACIÓ nou curs
al Casal Municipal. Els/les talleristes
explicaran què faran durant el curs,
hi haurà actuacions i pica-pica.
Casal Municipal de la Gent Gran
17.30 h. TASTETS gratuïts de l’Escola
Municipal de Música per aprendre
a tocar la gralla.
Escola Municipal de Música
19 h. Presentació del LLIBRE
de poesia de Santi Borrell Poemes
1997-2010, amb la participació
de l’autor i de la regidora de Cultura
Marta Castellví.
Biblioteca Ramon Bosch de Noya

GGVILAFRANCA DEL PENEDÈS
GGGELIDA

19 h. Inauguració de l’EXPOSICIÓ
“Viatjar pel món a través
de les imatges” de Jordi Duran
Pujolar.
Antic vestíbul de l’Ajuntament

GGGUARDIOLA DE FONT-RUBÍ

El temps s’anirà inestabilitzant.
El cel estarà tapat la major
part del dia tret d’algunes
clarianes a primera hora. No es
descarta alguna gota al migdia
i a partir de mitja tarda les
pluges es faran més abundants,
més intenses i amb tempesta.
La temperatura es mantindrà
amb 20 graus de nit i de 24 a 25
al migdia baixant al final del
dia a 18 i humitat alta. El vent
serà variable de xaloc al matí i
garbí a la tarda. La mar estarà
moguda entre marejol i maror.

GGSANT PERE DE RIUDEBITLLES

19 h. XERRADA sobre el programa
de la nova junta Òmnium Cultural.
Amb la presència de Marina Gay
i Faura, vicepresidenta segona
d’Òmnium Cultural.
A determinar

GGELS MONJOS

18.30 i 21 h. PEL·LÍCULA Modelo 77.
Cinema Kubrick
19 h. PEL·LÍCULA 42 segundos.
Sala Zazie del Casal

21.30 h. PEL·LÍCULA Pig (VOSC).
Sala Zazie del Casal

BAIX PENEDÈS

GGSANT CUGAT SESGARRIGUES

GGCALAFELL

18 h. Obertura de l’EXPOSICIÓ “Prou
plàstics!”. Divendres l’horari de visita
serà de 18 a 21 h, dissabte de 16.30
a 21 h i diumenge de 10 a 20 h.
19.30 h. ACTE INAUGURAL
de benvinguda de l’Eco Sant Cugat.
19.45 h. 8a MAMA Km 0. Mostra
Audiovisual de Medi Ambient
del Penedès. Projecció de la pel·lícula
Alcarràs, de Carla Simón. Gratuïta. En
acabar se servirà una copa de cava
per celebrar el 20è aniversari de l’Eco
Sant Cugat.

11 h. EXPOSICIÓ col·lectiva “Visions
d’un col·lectiu. Ceràmica
contemporània” , de l’Associació
de Ceramistes de Catalunya.
Centre d’Art Contemporani La Sala

19 h. Presentació del LLIBRE Petges
d’Antoni Hervàs Amezcua i Joan
Albert Peñas Guasch, a càrrec
de l’escriptor Oriol Pi de Cabanyes.
També hi haurà projecció
de les pintures corresponents
als poemes que es recitaran,
acompanyats del pianista de jazz José
Luís Alonso. En acabar es farà
la cloenda de la mostra
amb la participació de l’escriptora
Nati Soler Alcaide i l’alcalde
de Llorenç, Jordi Marlès i Ribas. En
el marc de la Mostra de llibres
il·lustrats “Llegim il·lustracions”.
Biblioteca Municipal

15 h. VISITA comentada a la llotja
del port pesquer. Activitat organitzada
pel museu Espai Far. Preu: 6 euros.
Espai Far

GGSEGUR DE CALAFELL
FESTA MAJOR

19 h. Espectacle de CIRC: Antipasti.
Port

18 h. Club de LECTURA en anglès
Book Club. Més informació
i inscripcions a les biblioteques,
per WhatsApp al 687 271 373,
o per telèfon 977 691 284.
Biblioteca Ventura Gassol

GGCUNIT

17.30 h. TALLER per a joves “Aprèn
a fer tres de boxejadora”. Activitat
gratuïta per a joves a partir de 1r
d’ESO. Inscripcions per Whatsapp.
Places limitades. Més informació:
628 299 986 o 977 676 292.
Casal de Joves

GGLLORENÇ DEL PENEDÈS

18 h. Projecció del CONCERT El petit
príncep, versió per a trio de Carlota

18.30 - 21 h. PATI obert.
Les instal·lacions exteriors
i esportives del centre estaran
obertes.
Escola Arjau
19 h. ESCAPE ROOM “El llibre
prohibit”. Cal fer reserva a través
d’info@arccultural.cat. L’aforament és
limitat, de 2 a 6 persones per sessió.
Fins al 25 de setembre.
Masia d’en Cabanyes

20 h. XERRADA sobre l’experiència
d’una cursa de llarga distància
als Alps (450 km, 38.000 metres
de desnivell positiu i 190 h
de recorregut). A càrrec
de la corredora i fisioterapeuta
Mònica Guilera.
Auditori del Vinseum

18.30 h. Presentació del LLIBRE
Balla, esperança, balla. Amb l’autor,
Xavier Hernàndez Ventosa.
Biblioteca
ECO SANT CUGAT, LA FIRA
MEDIAMBIENTAL DEL PENEDÈS
Centre Cívic

Baldrís, inspirada en el llibre
d’Antonie de Saint-Exupéry. En
el marc de la Mostra de llibres
il·lustrats “Llegim il·lustracions”.
Biblioteca Municipal

19.30 h. CORREBARS amb xaranga.
Plaça Pau Casals
21.30 h. PREGÓ a càrrec d’Àlex
Toledo, pilot debutant al Campionat
del Món de Moto 2.
Plaça del Port
22 h. ESPECTACLE PIROMUSICAL
a càrrec de la pirotècnia Estalella.
Passeig marítim
22.30 h. CONCERT amb la Balkan
Paradis Orchestra.
Plaça del Port

GARRAF
GGVILANOVA I LA GELTRÚ

10 h. JORNADA INFORMATIVA sobre
la nova programació formativa
de l’IMET de Vilanova.
Rambla Principal amb carrer
Providència

SETMANA DE LA MOBILITAT
9 h. ACTIVITAT escolar “Quin soroll
fem? Quin aire respirem?”. Taller
de la Diputació de Barcelona.
Plaça de Soler i Carbonell
JORNADA “TALLAT AL TRÀNSIT,
OBERT A TOTHOM”
Cruïlla rambla Principal amb Tetuan
/ Havana
10 - 13.30 i 16 - 20 h. ACTIVITAT
“Atrapats al Centre?”. Presentació
dels canvis de sentit del pla
de pacificació de Vilanova sobre
un plànol gegant.
16 - 20 h. DEMOSTRACIÓ dels equips
de TIER: “Sistema de lloguer
de patinets elèctrics”. Podràs provar
un patinet amb un plus de seguretat.
17 - 20 h. ACTIVITAT “Pedalem
pel clima”. Taller de la Diputació
de Barcelona.
17 - 19 h. ACTIVITAT “Redibuixem
la nostra ciutat”. Taller de Maraki
amb bicicleta..
18 - 19 h. ESCACS al carrer, amb
la secció d’escacs de la Gran Penya.

28

24
Dissabte

G La Coral de la Girada de

Vilafranca del Penedès comença
el curs aquest divendres 22.
Totes les persones interessades a
formar-ne part poden fer-ho.
Telèfon d’informació: 626 979 532

el temps

G L’Oficina de Català del

Vendrell busca voluntaris
catalanoparlants que vulguin
participar en el programa
Voluntariat per la Llengua, que
consisteix a aparellar una
persona catalanoparlant amb
una persona no catalanoparlant
que tingui interès a practicar el
català. Es tracta de conversar
durant una hora a la setmana en
català durant 10 setmanes. Les
interessades (aprenentes i
voluntàries) s’han d’adreçar a
l’Oficina de Català del Vendrell
(av. de les Escoles 19 B) al
977 66 10 522 o per correu
electrònic a elvendrell@cpnl.cat.

Temps molt inestable, amb
cel tapat amb pluges generals
i abundants la major part
del dia, amb alguna pausa
esporàdica. La temperatura
serà més baixa, movent-se
entre 18 i 22° amb la mínima al
final del dia, humitat alta però
sense xafogor. El vent serà
feble de llevant o xaloc. Mar
alterada amb maror.

EFEMÈRIDES
FA 140 ANYS
S’inaugura a Barcelona
el Mercat de Sant Antoni,
durant els actes de la festa
major.

G S’obren les inscripcions per

formar part del grup de suport
per a familiars i altres persones
cuidadores no professionals de
TIÁM. Intervenció en demències.
El grup començarà les sessions
el 28 de setembre, seran
quinzenalment els dimarts de
17.30 a 19 h a l’Escorxador de
Vilafranca i el cost mensual serà
de 30 euros. Les persones
interessades es poden inscriure
enviant un correu electrònic a
info@tiam.cat o trucant al
693.004.512.

G L’Associació de Gent Gran de

Sant Jaume dels Domenys
organitza una sortida als
Aiguamolls de l’Empordà per al
7 d’octubre. Se sortirà amb
autocar i s’esmorzarà a Sant
Celoni. Als Aiguamolls de
l’Empordà es farà una visita amb
trenet i es dinarà en un
restaurant abans de tornar. El
preu de l’excursió són 65 euros i
les inscripcions són fins al 5
d’octubre a la Caixa Agrària.

GGSANT CUGAT SESGARRIGUES
ECO SANT CUGAT, LA FIRA
MEDIAMBIENTAL DEL PENEDÈS

16.30 h. TALLER familiar de bijuteria
a càrrec de Lirios Pascual, tallerista
local.
Centre Cívic
17.30 h. BERENAR a càrrec
de La Balança.
Centre Cívic
18 h. 8a MAMA Familiar. Mostra
Audiovisual de Medi Ambient
del Penedès. PEL·LÍCULA Ainbo.
La guerrera de l’Amazones, de José
Zelada i Richard Claus. Gratuïta.
Auditori del Centre Cívic
20.30 h. SORTIDA naturalista a la font
del Cuscó. Passejada i sopar
acompanyats del naturalista Joan
Compte Rial. Cal portar sopar.
Pati de l’1 d’Octubre

GGSANT JOAN DE MEDIONA

9 h. Primer aniversari del centre
excursionista L’Agulla. CAMINADA
fins a l’agulla de Valldellòs i la font
de Conilles. Inscripcions
a ceagullamediona@gmail.com.
Davant del poliesportiu

G El Consell Comarcal de l’Alt

Penedès convoca els ajuts per al
transport de persones amb
mobilitat reduïda. És una ajuda
per a persones majors de 18
anys amb mobilitat reduïda,
empadronades a l’Alt Penedès
perquè puguin traslladar-se a
centres de dia de serveis socials,
centres ocupacions i especials de
treball, etc. Més informació al
Servei de Benestar Social,
93.898.00.00 ext. 401
ssocials@ccapenedes.cat.

22 h. Jornada de foc. CERCAVILA
de foc amb els Diables dels Monjos
Spantus i altres colles convidades. En
acabar, a la plaça de l’Església es farà
la Nit de Foc i seguidament hi haurà
música amb dj.
Plaça Pau Casals
23 h. BALL amb el duet d’Ambient.
Societat la Margaridoia

G Del 3 al 7 d’octubre

l’Ajuntament d’Avinyonet del
Penedès organitza un taller de
recerca de feina adreçat als
joves, en col·laboració amb la
Diputació de Barcelona i
l’Internacional Center for
Entrepreneurs i Barcelona. El
taller es realitzarà de 16 a 19 h i
és totalment gratuït. Per a més
informació i inscripcions cal
contactar amb el 680 414 663 o al
correu molinarihl@avinyonet.org.

de les colles de la Ràpita
i de Banyeres del Penedès.
Plaça Pau Casals

ALT PENEDÈS
GGGELIDA

19 h. CONCERT del Trio Kalyna.
Unió Casal Gelidenc

GGLAVERN (SUBIRATS)

17 h. TALLER DE CUINA per a infants
de 4 a 14 anys. Cal inscripció.
Ateneu Agrícola

GGMEDIONA

19 h. CONCERT amb el duet de fusió
de música antiga i tradicional Alena,r
format per Sara Parés (veu, flautes
de bec) i Perepau Ximenis (acordions,
korarpa, ektara i percussions).
Castell de Mediona

GGSANT PAU D’ORDAL
(SUBIRATS)

9 h. TORNEIG solidari de la UE
Subirats.
Camp de futbol de gespa

GGSANT QUINTÍ DE MEDIONA

10 h. CAMINADA familiar: Redescobreix
el valor natural del Camí del Riu.
Les Deus

GGSANT SADURNÍ D’ANOIA

11 h. Presentació del LLIBRE
de poesia Per fi, de la sadurninenca
Meritxell Miralpeix Martí.
Biblioteca Ramon Bosch de Noya

10 h. CLUB DE LECTURA narrativa.
A partir de 14 anys. Més informació
i inscripcions presencialment
a les biblioteques, o al 977 691 284.
Biblioteca Ventura Gassol

18.15 - 20.45 h. PEL·LÍCULA
Modelo 77.
Cinema Kubrick

GGLLORENÇ DEL PENEDÈS

19 h. REPRESENTACIÓ d’El Musical.
70’s-80’s i 90’s a càrrec d’SPLAF,
l’Associació Fibromiàlgia Calafell.
Entrada 4 euros. Reserva anticipada
al 653 239 259.
Teatre Joan Colet
12.30 h. Estrena del CURTMETRATGE
Castells dirigit per Blanca Camell.
Amb la presentació de l’autora.
Casa de Cultura

19 h. VISITA de posta de sol
al campanar. Inscripcions al web
vilafranca.cat.
Plaça del Campanar

19 h. TROBADA dels grups de La
Cumprativa i de les persones
col·laboradores. Hi haurà sopar.
La Cumprativa

20 h. PEL·LÍCULA 42 segundos.
Sala Zazie del Casal

21.30 h. El DOCUMENTAL del Mes.
Projecció d’El secreto del Dr. Grinberg.
El Centre

21.30 h. ESPECTACLE Màgia &
comèdia amb Gerard Borrell.
Teatre El Casal

GGLA PLATJA DE CALAFELL

SETMANA DE LA MOBILITAT
11 - 14 h. VINE AL MERCAT
del dissabte. Qui arribi al mercat
caminant, amb bus o deixant el cotxe
en un dels aparcaments perifèrics
podrà entrar en un sorteig de 10
carretons de la compra.
Plaça de l’Oli

19 h. Recital de POESIA: Libro
de reclamaciones d’Isabel Llanos,
amb la presència de l’autora.
Acompanyament musical a càrrec
del luthier-músic Tomoyuki Furuta.
Entrada lliure. Places limitades.
Museu Casa Barral

GGSEGUR DE CALAFELL

11 - 14 h. CUINA amb energia solar.
Esmorzar de xocolata desfeta cuinada
amb sol.
Plaça de l’Oli

FESTA MAJOR

9 h. Calafell Arena 2022. Torneig
Ultimate. Campionat Internacional
de FRISSBEE.
Passeig marítim

17 h. PEDALADA verda organitzada
pels Castellers de Vilafranca.
A l’arribada hi haurà xocolatada.
Rambla de Sant Francesc

11 h. Taller de BOMBOLLES de sabó.
Plaça del Port
11 h. CERCAVILA tradicional
amb les colles geganteres de Bisbalet
d’igualada, el Petafort de Santa Oliva,
de Sant Pere i Sant Pau, de Sant
Jaume dels Domenys, els de Calafell
i el Ball de Pastorets de la Múnia.
Amb la participació del Drac
l’Espurna, els Capgrossos i la Banda
Bòlit; i les colles de la Unió Artística
de Calafell: el Ball de Panderetes. Ball
de Bastons infantil i adult, Ball
de Gitanes i Tirantinaires. Acabarà
a la plaça Pau Casals.
Ermita de Sant Miquel

OBRIM VILAFRANCA
Reserva a turisme.vilafranca.cat
17, 17.45, 18.30, 19.15 i 20 h. VISITA
als edificis singulars: Cal Recasens
“Sr. de Posas”; Cal Vallès “Casa
Clascar”; Casa Berch i GaltésM Casa
Janer “Covides”, Casa Joan Via
i Raventós “Cal Figarot”, Casa Macià;
Casa Pelegrí Güell; Casa Salvador
i Collazo (Consell Regulador DO
CAVA”; Casa Serra i Coromines; Centre
Artístic del Penedès “L’Agrícol”;
església i claustre de Sant Francesc;
església i claustre dels Trinitaris;
Espai Cultural Fòrum Berger
Balaguer; Palau Baltà i Teatre
el Casal.
Diferents edificis emblematics

11 h. CONTES de festa major. Lectura
d’El peix irisat i altres contes a càrrec
de la Cia. Patawa.
Biblioteca Casa Nova

GGMOJA (OLÈRDOLA)

19 h. MOJATAST. Fira gastronòmica
d’àmbit local, on es podran degustar
productes mogencs i de proximitat
amb un espai de tapes calentes
cuinades al moment de la mà
de Josep M. Neyra. Hi haurà música
en directe de 2/4 de 8 fins a les 9
a càrrec del grup Gina & The Tonics.
Durant tot el Mojastat també es podrà
jugar als jocs gegants d’Activijoc.
Plaça de l’església

GGELS MONJOS

21 h. PRESENTACIÓ de la nova
temporada i SOPAR. Cal reserva
prèvia.
Societat la Margaridoia
20 h. Jornada de foc. CERCAVILA
de foc infantil amb la participació

21 h. FESTA 25+1, per celebrar els 25
anys (+1) dels i les nascudes al 1996.
Més informació al compte
d’Instagram @festa_25mes1.
Plaça de l’Era de Can Guineu

GGVILAFRANCA DEL PENEDÈS

12 h. ACTE DE TROBADA, record
i reivindicació de l’obra de l’escultor
i gravador Ángel Camino. Es

la Fura

realitzarà al voltant de les seves
escultures i es comptarà
amb la intervenció d’amics,
col·laboradors i familiars de l’artista.
RECITAL de poesia a càrrec de Cristian
Gómez i AUDIOVISUAL El món
en un gra de sorra, amb obres d’Ángel
Camino, llenguatge audiovisual (Pep
Puig), imatge i fotografia (Pere
Pascual), música (Roger Subirana),
poesia (Sílvia Amigó) i dansa.
Claustre de Sant Francesc

6 TONI GALITÓ

CONVOCATÒRIES

DEL 23 AL 29 DE SETEMBRE DE 2022

17, 18, 19 i 20 h. VISITA
als magatzems Torres, sala Alfons XII.
Magatzems Torres

BAIX PENEDÈS
GGCALAFELL

10 h. JOCS I CONTES en anglès.
Per a infants de 5 a 12 anys.
Biblioteca Ventura Gassol

14 h. DINAR popular de ranxos
a càrrec de la tripulació del Bot
Salvavides. Venda de tiquets
als estancs La Marina i Pallarès.
Pau Casals
18 h. ESTIRADA DE CORDA INFANTIL
i adults entre els nuclis del municipi,
Platja de Calafell, Calafell poble
i Segur.
carrer Joan Maragall
21.30 h. CORREFOC amb els Diables
Mite’ls, Guaite’ls de Calafell i el drac
l’Espurna de Calafell.
Passeig Marítim
22.30 h. BALL amb l’orquestra
Cimarrón.
Port
23 h. TANCADA Esgangalada.
Plaça Pau Casals

la Fura
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GGEL VENDRELL

20 h. ESPECTACLE “Só o no?”
protagonitzat per Bruno Oro. Entrades
a https://temporada.koobin.cat/.
Teatre Àngel Guimerà

del club d’adults de la Biblioteca.
Gratuïta.
Biblioteca Municipal Armand
Cardona Torrandell
22 h. PEL·LÍCULA Alcarràs en V.O.
català.
Círcol Catòlic

GARRAF
GGRIBES

22 h. MONÒLEG interactiu Faixedas
i punt.
Plaça del Castell

GGVILANOVA I LA GELTRÚ

10 h. Sessió d’ACROIOGA en família
dins el cicle “Museus & Health, ioga
als museus”. Adreçat a famílies
amb infants a partir de 5 anys.
Espai Far

25
Diumenge
el temps

11 h. CONTETREN Víctor i l’Ou que es
mou. Gratuït amb l’entrada al Museu.
Museu del Ferrocarril
11 i 13 h. VISITA temàtica
“Col·leccionisme i Goya a la Masia
d’en Cabanyes”.
Masia d’en Cabanyes
11 - 21 h. PATI obert.
Escola Arjau
11.30 h. JOC d’observació
i coneixement “L’estació petita
de Vilanova”.
Museu del Ferrocarril
12 h. Hora del CONTE en anglès: The
surprising tale of the princess who
floated. a càrrec de Tirabec, Contes
i Titelles.
Biblioteca Municipal Armand
Cardona Torrandell

Temps canviant i insegur,
amb cel tapat i pluges fins
a mig matí, quan s’obriran
clarianes, tot i que amb
nuvolades al migdia que
podrien deixar algun ruixat de
curta durada mentre que a la
tarda alternaran sol i núvols.
La temperatura baixarà una
mica més i estarà entre 16 i 21
graus i humitat alta al matí
i moderada a la tarda. Vent
feble. Mar amb maror.

EFEMÈRIDES
Es desborda el riu Llobregat, a
causa de grans precipitacions,
i provoca 441 morts i 374
desaparicions a les comarques
del Vallès, el Barcelonès
i el Baix Llobregat.

17 h. PASSEJADA AMB BICI
per Vilanova en el marc
de la Setmana de la Mobilitat. Sortida
i arribada al moll de pescadors. Amb
la col·laboració de la Unió Ciclista
Vilanova.
Port
17 h. PRESENTACIÓ
de la programació Familiar d’Escena
Vilanova i La Xarxa.
Plaça de les Neus
17 h. TRENEXPERIÈNCIES: “El tren
TALGO, el gran canvi en el món
del viatge al segle XX”. Gratuït
amb l’entrada al museu.
Museu del Ferrocarril
17 h. VISITA comentada “Espai Gumà,
un repte aconseguit”.
Museu del Ferrocarril
18 h. Trobada amb l’escriptora Tània
Juste, autora del llibre Amor a l’art,
Premi Prudenci Bertrana (2021).
Presentació a càrrec de Mercè
Foradada, escriptora i conductora

10 - 12 h. PORTES OBERTES a la Torre
de Moja. També es podrà veure
la instal·lació artística “Digueu-me
per què”, de Fèlix Plantalech.
Torre de Moja
NO MATABALIS! FESTA
REIVINDICATIVA EN CONTRA
DE LA MAT
La Muntanyeta
9.30 h. Inici de la CAMINADA
per l’entorn de la Muntanyeta.
11.30 h. PLANTADA de gegants
i bestiari.
12.10 h. LECTURA del manifest
en contra de la MAT a càrrec
de la periodista Rita Marzoa
i el membre dels Lax’n Busto Jesús
Rovira. Seguidament, ballada
conjunta, pilars a càrrec de les colles
de castells i falcons.
12.10 h. TALLERS infantils.

FA 60 ANYS

16 - 20 h. PATI obert.
Escola Ginesta

GGMOJA (OLÈRDOLA)

ALT PENEDÈS
GGLES CABANYES

9.15 h. CURSA TRAIL Senders
Penedès Primer sortirà la cursa
llarga (12,7 km) i a les 9.30 h la curta
(caminada de 5,5 km).
Davant el Centre Ludic

GGCASTELLET
(CASTELLET I LA GORNAL)

11 h. GIMCANA en família. Diverses
proves i jocs amagats pel poble
de Castellet i el seu entorn us faran
descobrir quines plantes, ocells
i altres animals viuen al voltant
del pantà i el Parc del Foix. Més
informació: info@quatrepasses.com.
Punt d’informacio del Castell

12.30 h. LECTURA de la moció
a càrrec de representants
dels consells comarcals. Tot seguit,
concert de gralles.

GGELS MONJOS

10 h. Caminem Compartint.
CAMINADA pels voltants del municipi
per donar la benvinguda a la tardor.
Lloc a determinar
12 h. Jornada de foc. VERSOS satírics
dels diables Spantus i vermut
diabòlic.
Plaça Pau Casals

GGLA RÀPITA (SANTA
MARGARIDA I ELS MONJOS)

10.30 i 12 h. VISITA guiada. Inscripció
prèvia al 669 28 75 39.
Castell de Penyafort

19 h. BALL de tarda amb el conjunt
Anadu.
Unió Casal Gelidenc

11 - 19 h. TALLERS i activitats
lúdiques i gratuïtes per a tots
els públics. Hi haurà: Taller
de construcció de menjadores
per a ocells, a càrrec del Molí del Foix,
Centre d’Interpretació Històric
i Natural de Santa Margarida
i els Monjos; Taller “Adéu plàstics”,
a càrrec del Servei d’Educació
Ambiental de la Mancomunitat
Penedès Garraf; Divertixocs ecològics
i Jocs de fusta Gegants.
Centre Cívic
11.30 h. XERRADA de presentació
de La Gatera, el projecte d’obrador
agroalimentari col·lectiu del Penedès.
Centre Cívic
11.45 h. Taller de MEDITACIÓ
EN MOVIMENT a càrrec Núria Pitarch.
Inscripció a scs.dinamitzacio@
santcugatsesgarrigues.cat.
Piscina municipal
12 - 16 h. ESPAI GASTRONÒMIC
amb menú ecològic i de proximitat
de la Fira a càrrec de la food truck
El Cigró d’Or.
Pati de l’1 d’octubre del Centre Cívic
19 h. XERRADA: “Què porta
un fotògraf de natura a la motxilla?”
a càrrec de Raimon Santacatalina.
Ludoteca del Centre Cívic
19 h. MAMA Internacional. Projecció
del documental A Plastic Ocean
de Craig Leeson. Entrada gratuïta.
Auditori del Centre Cívic

GGSANT MARTÍ SARROCA

19 h. BALL de saló amb el grup
musical Paris la Nuit.
El Centre

GGSANT CUGAT SESGARRIGUES

GGSANT PERE DE RIUDEBITLLES

9 h. CAMINADA popular entre vinyes
per diferents punts d’interès
patrimonial i paisatgístic de la zona
i guiada per l’excursionista Toni
Inglada. En arribar, hi haurà un petit
refrigeri.
Plaça de l’església

10.30 h. XERRADA “L’animació lectora
i l’àlbum il·lustrat”, a càrrec de Piu
Martínez.

ECO SANT CUGAT, LA FIRA
MEDIAMBIENTAL DEL PENEDÈS

RIUDELLETRES
Casal dels Marquesos de Llió

9 - 13 h. Trobada d’INTERCANVI
DE PLAQUES de cava organitzat
per l’Associació de Col·leccionistes
de Plaques de Cava del Penedès.
Carrer Doctor Robert
10 - 19 h. Mostra d’ESTANDS
I EXPOSITORS de productes
relacionats amb el medi ambient.
Pels carrers del poble

12 h. XERRADA “Publicar
traduccions”, a càrrec d’Aniol Rafael,
editori d’Edicions del Periscopi.
16 h. TAULA RODONA: “De la creació
a la traducció” amb Pau Vidal, Miquel
Cabal i Esther Tallada.
18 h. TAULA RODONA sobre el futur
de la literatura infantil i juvenil
a càrrec de Núria Carcamo, Clara
Jubete i Anna Bertran.

GGGELIDA

17 h. TEATRE: “Revolta de bruixes”
a càrrec del grup de teatre Espiral
de Valldoreix. Dins la Mostra Nacional
Itinera de grups amateurs de teatre
de Catalunya.
Unió Casal Gelidenc

11 h. REBUDA institucional i tomb
per l’espai firal.
Pels carrers del poble

19.30 h. CLOENDA del Riudelletres.
10.30 h. Taller de KUNDALINI IOGA
a càrrec d’Olga Pritipal Kaur.
Iinscripció a scs.dinamitzacio@
santcugatsesgarrigues.cat.
Piscina municipal

GGELS MONJOS

19 h. TEATRE amb Tres dones
i un sofà, a càrrec del grup Grana
Teatre de Sant Feliu de Codines.
Societat la Margaridoia

CONVOCATÒRIES
G L’Associació PAS Penedès
comença les activitats del curs
22-23. La primera trobada
presencial serà l’1 d’octubre a
les 10.30 a l’Escorxador de
Vilafranca. Les trobades són
obertes a tothom que vulgui
compartir un espai de trobada
de suport mutu,
autoconeixement i creixement
personal conjunt. Les persones
interessades poden contactar
amb paspenedes@gmail.com.
G L’1 d’octubre tindrà lloc el
Concurs de Pintura Ràpida
“Racons de Ribes”, organitzat
per la Mesa Negra.
Està obert a tothom i a totes
les edats. Les bases i les
inscripcions es poden fer en
línia a través del correu
electrònic
lamesanegre.ribes@gmail.com.
G El Consell Comarcal de l’Alt
Penedès obre les inscripcions
per participar a diversos cursos
i tallers per a persones
emprenedores i empreses. Per
demanar més informació i
inscriure’s cal contactar amb el
Servei de Desenvolupament i
Ocupació, 93 90 00 00 ext.
122-124, o enviar un correu a
procom@ccapenedes.cat.
G El Foment Vilanoví acull
cursos de formació per a
treballadors que estiguin en
actiu, i vulguin millorar les
seves capacitats. Els cursos són
gratuïts per a treballadors i
empreses. Estan organitzats per
l’empresa Criteria i patrocinats
pel Consorci de Formació
Contínua de la Generalitat de
Catalunya i el SEPE. La
informació dels cursos està
disponible al web del Foment i
les inscripcions es poden fer
trucant (o enviar un WhatsApp)
als 687 015 294 / 695 947 395.
G Aquest divendres 23
comença el curs “Invitació a la
Bíblia. Quan Israel era una
família (Gn 12-50). Història
patriarcal”. El curs s’organitza
en deu sessions, un divendres al
mes de les 18.30 a les 19.45
hores, a la sala Mossèn Vinyeta
(plaça de Santa maria, 2, de
Vilafranca) i està organitzat per
les Parròquies del Penedès. És
obert a tothom.
G L’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú i l’Associació de Dones
Feministes La Frontissa
convoquen la XXII edició del
certamen literari Premi
Carta al maltractador, per
promoure la sensibilització del
jovent vers les violències
masclistes. El premi està
adreçat a l’alumnat dels centres
educatius de Vilanova i la
Geltrú, de 14 a 18 anys. Els
centres educatius participants
faran arribar les cartes a la
Regidoria de Convivència i
Equitat abans del 16 de
novembre de 2022.
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motiu de l’exposició “50 anys
d’Òmnium Alt Penedès”.
Capella de Sant Joan

al 977 694 683
o calafellhistoric@calafell.org.
Ermita de Sant Miquel

FESTA DE LA GOTIMADA
I 30è ANIVERSARI DELS GEGANTS
DE TORRELAVIT

18.45 h. BALL de saló amb el conjunt
Dolce Vita.
Teatre Casal

12 h. SARDANES amb la cobla Sant
Jordi-Ciutat de Barcelona.
Plaça del Port

9 h. PLANTADA de gegants.
Carrer del Campaner

19 h. TEATRE amb Immunitat de Jordi
Casanovas.
Teatre Cal Bolet

19 h. Cantada d’HAVANERES
amb el grup Son de l’Havana.
Plaça del Port

<< ve de la pàgina anterior

GGTORRELAVIT

9 h. Inici de la CERCAVILA
dels gegants pels carrers del poble.
A més dels gegants de Torrelavit hi
haurà els de la Llacuna, Sant Quintí
de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia,
Guardiola de Font-rubí i Gegants
de La Faràndula de Badalona.
Seguidament, a la plaça del Casal
de Cultura, nomenament de l’hereu
i la pubilla 2022. En acabar, ball
de lluïment de totes les colles
de gegants participants a la trobada.
Carrer del Campaner
13.30 h. AIXAFADA de raïm a càrrec
de l’hereu i la pubilla 2022.
Sant Marçal de Terrassola
14.30 h. DINAR popular. Cal comprar
tiquet.
Pavelló municipal
17 h. GUERRA de raïm La Gotimada.
Pista polivalent

GGTORREGASSA
(SANT JAUME DELS DOMENYS)
8 h. CAMINADA popular, cultural
i solidària per la serra de Llobets.
Plaça de la Societat

GARRAF
19 h. CONCERT amb el Vintage
Gramola Quartet compost per Núria
Almazán (veu), Cesc Miró (trompeta),
Javier Vaquero (guitarra i ukelele)
i Pep Rius (contrabaix). En el cicle
musical Sam Casino.
Sam Cafè

GGRIBES

19 h. PEL·LÍCULA 42 segundos.
Sala Zazie del Casal

9 h. PROVA CICLISTA de caràcter
clàssic “La Clàssica del Foix”. Sortida
i arribada a la plaça del Port.
Plaça del Port

OBRIM VILAFRANCA
Reserva a turisme.vilafranca.cat
10, 10.45, 11.30 i 13 h. VISITES
a la Casa de la Vila.
Casa de la Vila
10, 11, 12 i 13 h. VISITA als magatzems
Torres, sala Alfons XII.
Magatzems Torres

GGVILAFRANCA DEL PENEDÈS

9 h. CAMINADA circular d’entre 10
i 12 km parcialment per la costa.
Organitzada pels Caminaires
de la Girada, la ruta anirà
de Vilanova-Cubelles-Vilanova
i en algun moment es farà una estona
de meditació. Cal inscripció.
Davant el forn Rius de la rambla
de la Girada
9.30 h. BICICLETADA popular des
de Vilafranca fins a Sant Cugat
organitzada pel Centre Excursionista
del Penedès. No cal inscripció. En
el marc de l’Eco Sant Cugat, la Fira
Mediambiental del Penedès.
Plaça de les Arts
10 -13 h. 3a Trobada de PUNTAIRES
i dinar solidari contra l’ELA. A les 14 h
se celebrarà el dinar al restaurant Cal
Joanet. La recaptació es destinarà
a la investigació de l’Esclerosi Lateral
Amiotròfica. Reserva al 620.280.566
(Eduard).
Rambla Nostra Senyora
18 h. PEL·LÍCULA Escape room
i posterior col·loqui amb l’actor Joel
Joan. Dins el cicle Gaudí de Cinema.
Entrades al web www.4tickets.es
o a la taquilla del Fòrum Berger
en horari de dijous a diumenge
de 18.30 a 20.30 h.
Auditori del Fòrum Berger Balaguer
18 - 20.30 h. PEL·LÍCULA Modelo 77.
Cinema Kubrick
18.30 h. Recital de POESIA Espiral
a càrrec de Josep Maria Rovira. Amb

10, 10.45, 11.30 i 13 h VISITES
als edificis: Cal Recasens “Sr.
de Posas”; Cal Vallès “Casa Clascar”;
Casa Berch i GaltésM Casa Janer
“Covides”, Casa Joan Via i Raventós
“Cal Figarot”, Casa Macià; Casa
Pelegrí Güell; Casa Salvador i Collazo
(Consell Regulador DO CAVA”; Casa
Serra i Coromines; Centre Artístic
del Penedès “L’Agrícol”; església
i claustre de Sant Francesc; església
i claustre dels Trinitaris; Espai
Cultural Fòrum Berger Balaguer;
Palau Baltà i Teatre el Casal.
Diferents edificis emblematics

GGVILOBÍ DEL PENEDÈS

19.30 h. BALL de saló amb el conjunt
Pep i M. José.
Centre cívic Jaume Via

BAIX PENEDÈS
GGLLORENÇ DEL PENEDÈS

19 h. BALL de saló amb el conjunt
Loren.
La Cumprativa
19 h. TEATRE amb Càsting, a càrrec
del Grup de Teatre La Lira.
El Centre

GGSEGUR DE CALAFELL
FESTA MAJOR

9 h. Calafell Arena 2022 Torneig
Ultimate. Campionat Internacional
de FRISSBEE.
Passeig marítim
11 h. RUTA patrimonial “De castri
securis al somni utòpic de la ciutat
jardí”. Places limitades. Reserva

18 h. Setena edició del cicle
de TASTOS MUSICALS “Enjoy”
als jardins. Venda d’entrades al web
de Can Papiol.
Museu Romàntic Can Papiol
18.30 h. Sessió del Cicle de Balls
de Saló “BALLEM!” amb el Duo
Melody.
Foment Vilanoví
19 h. REPRESENTACIÓ
de Les Variacions Goldberg a càrrec
del grup de teatre l’Escotilló.
Círcol Catòlic

26
Dilluns

18 h. Festa de Sant Miquel,
amb SARDANES a càrrec de la Cobla
Catània i concurs de MELMELADES
i confitures casolanes.
Plaça del Castell

EFEMÈRIDES

GGVILANOVA I LA GELTRÚ

FA 20 ANYS

10 h. TALLER pràctic d’arqueologia
“Construeix com un iber”. Gratuït
amb reserva prèvia
a infodarro@gmail.com
o al telèfon 687 917 009.
Poblat ibèric i vil·la romana de Darró

A Barcelona, es constitueix
formalment la Plataforma
Aturem la Guerra, que mesos
després liderarà l’oposició
ciutadana a la Guerra de l’Iraq
amb les manifestacions
mundials contra la guerra
d’Iraq.

ALT PENEDÈS
GGTORRELAVIT

16 h. CLASSES DE CATALÀ per a gent
gran.
Casal de la Gent Gran

10 - 20 h. PATI obert.
Escoles Canigó i Ítaca

17 h. Taller de PINTAR VENTALLS
per a la gent gran. 5 euros.
Inscripcions al Casal de Cultura.
Casal de la Gent Gran

la Fura
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Dimarts
EFEMÈRIDES
FA 44 ANYS
A Barcelona, s’estrena
Antaviana, una obra de teatre
musical de Dagoll Dagom,
basada en textos de Pere
Calders, amb música i cançons
de Jaume Sisa.

ALT PENEDÈS
GGPUIGDÀLBER

18 h. TALLER DE CUINA “batch
cooking” a càrrec de la cuinera
Gemma Riera. Es donaran consells
per evitar el malbaratament
alimentari i es lliuraran bosses
de reixeta per fomentar la compra
a granel.
Casal de la Gent Gran

GGSANT PAU D’ORDAL
(SUBIRATS)

17 h. XERRADA per a la gent gran
sobre el col·lectiu LGTBIQ+ a càrrec
del psicòleg Daniel Borrell.
Sala de Plens

GGVILAFRANCA DEL PENEDÈS

16 h. Culturalment. Sessió lúdica
de LECTURES I AUDIOVISUALS
dirigida a persones amb la malaltia
de l’alzheimer, a càrrec d’Àngels
Cererols i Montse Bueno. Cal
inscriure’s prèviament a través
del correu electrònic (indicant nom
i cognoms de l’infant, edat i un telèfon
de contacte) o trucant al telèfon
938 904 030.
Biblioteca Torras i Bages

11 h. CIRCUIT de trens en miniatura
del Parc de Ribes Roges. Organitza
l’Associació d’Amics del Ferrocarril
de Vilanova i la Geltrú AFEVI. Preu:
1,5 euros.
Parc de Ribes Roges
11 i 13 h. VISITA temàtica
“Col·leccionisme i Goya a la Masia
d’en Cabanyes”.
Masia d’en Cabanyes
11 h. TALLER “Intelino Vilanova”,
per fer un circuit de vies de joguina
per un tren programable. Gratuït
amb l’entrada al museu.
Museu del Ferrocarril
11 - 21 h. PATI obert.
Escola Arjau i Llebetx
12 h. Presentació del LLIBRE
La tardor em sobta, a càrrec del seu
autor, Francesc Parcerisas,
i el professor Víctor Molina.
Llibreria A tres tintes
12.30 h. VISITA comentada “La Santa
Fe, una catalana potent”.
Museu del Ferrocarril
16 - 20 h. PATI obert.
Escola Ginesta

BAIX PENEDÈS
GGCUNIT

10 h. Taller per a la gent gran
per aprendre a fer AMBIENTADORS
NATURALS. Les inscripcions es poden
fer fins al 23 de setembre al Casal
Municipal de la Gent Gran, de dilluns
a divendres de 10 a 13 hores i dimarts
i dijous, de 16 a 19 hores.
Casal de la Gent Gran

20 h. Arxiu Most. Projecció
del DOCUMENTAL Setembro a vida
inteira, d’Ana Sofia Fonseca. Preu: 4 €.
Amics del Vinseum i socis del Cine
Club Vilafranca: gratuït. Compra on
line a entrades.vinseum.cat.
Auditori del Vinseum
20.15 h. Projecció de l’ÒPERA
Madama Butterfly en directe des
de la Royal Opera House de Londres.
Teatre El Casal

BAIX PENEDÈS
GARRAF
GGVILANOVA I LA GELTRÚ

18 h. CURS gratuït “Tècniques
de relaxació” a càrrec d’Adriana Alias.
Té una durada de dues setmanes.
Foment Vilanoví

GGEL VENDRELL

19 h. XERRADA “Feixismes” a càrrec
del periodista Llorenç Avinyó, que
parlarà de les connexions entre
música i poesia. Activitat gratuïta.
Aforament limitat. Dins el cicle
Biblioteca Pop.
Museu Deu

la Fura
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DEL 23 AL 29 DE SETEMBRE DE 2022

GARRAF
GGVILANOVA I LA GELTRÚ

18 h. DEBAT sobre la nova legislació
civil en matèria de capacitat jurídica
i balanç després d’un any d’aplicació,
en el marc de la 19a Festa
per una Societat Inclusiva. Activitat
gratuïta. Format telemàtic.
En línia

28
Dimecres
EFEMÈRIDES
FA 48 ANYS
S’inaugura el Museu Dalí
de Figueres (l’Alt Empordà).

FA 13 ANYS
Mor, a València, a l’edat
de 55 anys, Paco Bascuñán,
dissenyador i pintor valencià.

psicòleg i escriptor. L’actor Jaume
Montané recitarà poemes.
Biblioteca Ramon Bosch de Noya

Zambrana. Activitat gratuïta. Cal
inscripció a igualtat@ccapenedes.cat.
Consell Comarcal de l’Alt Penedès

GGVILAFRANCA DEL PENEDÈS

19 h. Presentació del LLIBRE
La Catalunya associada (1868-1938),
a càrrec de dos dels seus
coordinadors: Ramon Arnabat i Lluís
Gavaldà. L’acte estarà precedit per
una presentació de Coopsetània,
l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt i Baix
Penedès, Anoia i Garraf.
L’Escorxador

18.30 i 21 h. PEL·LÍCULA Modelo 77.
Cinema Kubrick
20 h. PEL·LÍCULA 42 segundos.
Sala Zazie del Casal

GARRAF
GGCANYELLES

15.30 h. XERRADA per a famílies:
“Tips per millorar la son del nadó”,
a càrrec d’Arantxa Gandia, educadora
infantil formada en baby sign
i especialista en son. Cal fer inscripció
prèvia al correu
llarinfants@canyelles.cat
o per WhatsApp al 686 47 30 08.
Llar d’infants municipal Els Patufets

29
Dijous
EFEMÈRIDES
FA 82 ANYS
Neix a Zapponeta (Itàlia),
el cantautor Nicola di Bari,
guanyador del festival de la
cançó de Sanremo en els anys
1971 i 1972.

ALT PENEDÈS
GGGELIDA

18 h. PRESENTACIÓ del programa
Voluntariat per la Llengua.
Centre Cívic l’Escorxador

17 h. TALLER DE COSTURA per fer
un kit menstrual (compreses i calces
menstruals). A càrrec de la Núria
Hernández i la Laia Rovira. Per
a majors de 16 anys. Inscripcions
per mail: alorca@actua.coop
o a mguirao@ccapenedes.cat.
Pantinkill@

GGSANT PERE DE RIUDEBITLLES

18 h. NARRACIONS extraordinàries:
Sir Gawain i el cavaller verd, a càrrec
de Jordina Biosca. Per a més grans
de 7 anys.
Biblioteca Maria Àngels Torrents

GGSANT SADURNÍ D’ANOIA

19 h. Presentació del POEMARI
Habitació 103, de Miquel Cartró.
L’acte comptarà amb la presència
de l’autor i l’acompanyament de Rosa
Maria Prat, escriptora, i de Pep Forns,

BAIX PENEDÈS
GGCALAFELL

17 h. Club de lectura infantil Ratolins,
per a infants de P4 i P5 acompanyats
d’un adult. Cal fer inscripció prèvia
a la biblioteca, fins a exhaurir
les places. Demaneu més informació
a la biblioteca Ventura Gassol 977 691
284.
Biblioteca Ventura Gassol

GGLLETGER
(SANT JAUME DELS DOMENYS)
20 h. Trobada de l’equip de govern
amb els veïns i veïnes.
Antigues escoles

GGSEGUR DE CALAFELL

12 h. Ofici solemne de Festa Major
en honor a Sant Miquel Ofrena floral
a Sant Miquel. En el marc de la Festa
Major.
Església de l’Assumpció

ALT PENEDÈS

17 h. Taller gratuït de coaching
per al benestar emocional “Celebra
la vida”, a càrrec de Neus Salvatella.
Inscripcions a l’Ajuntament de 9h
a 14h o al correu cny.oac@canyelles.
cat.
Espai Coworking

GGSANT PERE DE RIUDEBITLLES

GGVILANOVA I LA GELTRÚ

GGPONTONS

GGSANT JOAN DE MEDIONA

20 h. Projecció de la pel·lícula
“Lunana, un iac a l’escola” (VOSC).
Sala Zazie del Casal

GGCANYELLES

17 h. Taller infantil de CERÀMICA.
Adreçat a infants acompanyats d’una
persona adulta.
Casa de Cultura de Mas Catarro
10 h. BINGO popular per a la gent
gran.
Centre Social

19.30 h. Workshops laborals
per a joves de 16 a 35 anys:
“Compaginar estudis i feina”. Cal
inscripció prèvia a joventut.vilafranca.
cat.
Espai Jove La Nau

GARRAF

GGELS MONJOS

10 - 12 h. Taller Connecta’t. Inicia’t
en l’ús dels dispositius mòbils II.
Iniciació en l’ús de dispositius mòbils
per identificar-ne els conceptes bàsics
i les seves principals funcionalitats.
Biblioteca Maria Àngels Torrents

PUNT I SEGUIT

La festa major de La Mercè d’enguany acull, del 23 al 25 de setembre, la segona edició de Terra i Gust, Festa de l’Alimentació
Sostenible. Hi participen 14 restaurants de la ciutat, que podem
trobar durant aquests dies a la
ronda de Sant Antoni. A més,
també hi ha programades xerrades i activitats a l’Aula de Cuina,
i un espai del Barcelona Beer

8 DC VS MARVEL
El 9 d’octubre a dos quarts de
sis de la tarda, el Palau de la
Música serà l’escenari d’un
concert simfònic de la Franz
Schubert Filharmonia, en què
tindrà lloc una batalla
musical entre les millors BSO
de l’univers Marvel i DC.

David Marfil
@davidmarfilraurell

10 - 14 i 17 - 21 h. Donació de SANG.
Cal reservar hora al web donarsang.
gencat.cat o per Whatsapp
al 677 07 17 56.
Centre Cívic La Geltrú

GGVILAFRANCA DEL PENEDÈS

18 h. Hora del conte. “La meva àvia
té... no sé què” càrrec de Cooperativa
SomRiu. Per a infants a partir de 4
anys.
Biblioteca Torras i Bages
16.30 i 18 h. TALLER gratuït “Gos
educat o gos obedient?”, en el marc
de la Festa de l’animal.
Can Pahissa

8 MORT DE RIURE
Tothom que ha vist l’MDR de
Los Galindos no fa altra cosa
que dir-ne meravelles, per
col·locar l’art del pallasso en
un altre vessant. Ja han voltat
per mitja Europa i fins al 2
d’octubre els trobareu al
Teatre Nacional de Catalunya.

LA POSTAL

19 h. Club de Lectura: “Balla,
esperança, balla” amb Xavier
Hernàndez.
Biblioteca Maria Àngels Torrents

18.30 h. Xerrada “Parlem del virus
del papil·loma humà. Com afavorir
el sistema immunitari, dubtes, pors
i més...” a càrrec de Mónica

Festival amb cerveses artesanes
de proximitat. Terra i Gust també posa el focus en el vessant
social: el personal procedeix
d’escoles d’hostaleria i de formació que treballen amb col·lectius en risc d’exclusió social.
Enguany han signat un convenir
amb l’entitat Mescladís. Bon
menjar, música i beure per gaudir d’una manera més conscient.

Tardor
Parc Natural del Montseny - 2021

Entrega immediata

Audi Q2

Vilamòbil
Vilanova i la Geltrú

S-line 35 TFSI 150CV

Ronda d’Europa, 68
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 938 16 80 70

per 295€/mes*

Vilafranca del Penedès SO

Garantia i manteniment de 4 anys
amb assegurança del primer any inclosa.

Avinguda de Tarragona, 135
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 938 17 17 28

www.audi-vilamobil.com

*Oferta subjecte a ﬁnançament de 4 anys, entrada de 12.500€ i quota residual. Oferta subjecte a disponibilitat d’estoc.

