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Pistes

29,00 €

NO
US HO
PERDEU!

www.teletiendaoutlet.com

 AMB 
La Fura30€

PVP 

24,95€

KIT PER RENTAR EL COTXE 24,95€
Presentant aquest cupó retallat a La Fura
a Vilafranca, carrer Santa Digna, 9,
o a Teletienda Outlet a Vilanova,
ADREÇA TELETIENDA: Av. Francesc Macià, 88 - 90 
(Vàlid fins a esgotar existències)

KIT PER RENTAR EL COTXE
Per anar amb el cotxe net i polit us 
proposem aquest kit de manguera i pistola 
d’alta pressió que es connecta al corrent 
a través de l’endoll del vehicle

Pastissos de rosa

Rose Shaped Aluminum Bundt Pan

La setmana que ve és Sant Jordi i convé preparar-se 
per la que és (almenys abans de la maleïda covid), 
la festa més bonica de l’any. Si a més de la rosa i el 
llibre voleu celebrar-ho també a taula, us interessarà 
aquest motlle per fer pastissos amb forma de rosa 
mig closa. Està fet d’alumini i amb un tractament 
antiadherent a l’interior perquè no s’enganxi i ens 
quedi una rosa mig pansida... 26 euros

www.thisiswhyimbroke.com

Tassa de paper plegable

Unocup

Amb els coberts i les canyes de plàstic 
pràcticament eliminades del mercat, ara toca 
acabar les tapes dels cafès per emportar.  
I l’Unocup és una bona proposta per anar 
avançant. És una tassa de paper ergonòmica  
que es plega i es desplega de la part superior 
creant una tapa per poder anar amunt i avall amb 
el cafè sense que s’aboqui. 

www.unocup.com

Flamencs incandescents

Flamingo led solar garden

Ens atrevim a dir, i sense gaire por d’equivocar-nos..., 
que aquí teniu la pista més hortera del mes: un flamenc 
de plàstic rosa, de més de mig metre d’alçada que de 
dia capta l’energia solar i a la nit s’il·lumina. Es venen 
de tres en tres, connectats entre ells a una mini placa 
solar; si la bateria està carregada del tot poden fer 
llum durant vuit hores i es veu que són resistents a tota 
mena d’inclemències del temps. 29 euros.

www.store.boingboing.net
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Mentre els partits indepen-
dentistes continuen embo-
licant la troca amb la for-
mació o no d’un govern 

que, tenint en compte les animadversions 
creades els últims anys, està abocat al 
fracàs si prospera, continuen donant-se 
informacions contradictòries –cada dia 
per l’altre– sobre les vacunes contra el 
coronavirus, en les quals hi ha diposita-
des totes les esperances per deixar en-
rere aquest pou sense fons que és ara 
per ara la covid-19. No deixa de ser sor-
prenent que cada vegada que una auto-
ritat competent ofereix una entrevista i 
transmet un missatge de tranquil·litat i 
confiança en les vacunes (en totes), no 
passin ni 48 hores que aparegui alguna 
nova trombosi, o un país veti alguna vacuna, o fins i tot 
que quedin desfasades les darreres previsions, sempre 
optimistes, sobre el ritme de vacunacions, que no arriba 
a ser mai l’anunciat.

En paral·lel, el Govern continua fent proves i llançant 
globus sonda per intentar l’impossible, que és contenir 
la propagació de la covid-19 tot i els baixos índexs de 
vacunació, i alhora tenir content tothom. Es van relaxar 

les restriccions per Setmana Santa, 
sense allargar finalment l’hora del toc 
de queda, i la ciutadania es va poder 
esbravar una mica i les empreses vin-
culades al turisme van poder treure el 
cap, després de molt de temps a pa i 
aigua. Però els contagis han tornat a 
pujar, com es preveia, i tot i que els 
percentatges no són extremadament 
alts, les UCI ja no donen per més. Així 
i tot, i sabent que la limitació de la mo-
bilitat i de les relacions socials són la 
clau, estudia ara recuperar el confina-
ment per vegueries (en la línia de la 
desescalada de 2020); una mesura que 
comptarà, de ben segur, amb l’aprova-
ció de la majoria de la població, que ja 
n’està força tipa de tanta limitació de 

llibertats. I encara que això disti molt del que entenem 
per llibertat, sí que, si més no, donarà una mica d’oxigen 
a tanta claustrofòbia local i comarcal.

Si fos així, el Penedès passaria a ser tractat com una 
única regió sanitària i els nostres confins abraçarien les 
comarques de l’Anoia, l’Alt Penedès, el Garraf i el Baix 
Penedès. Seríem i actuaríem, aquest cop sí, per primer 
cop, com a vegueria Penedès.

Semàfor

FER TURISME A CASA
Penedès Turisme impulsa una 

campanya per promoure el 
turisme local

SENSE L’IBI DE L’AUTOPISTA
Quan expiri la concessió de l’AP-7 

Banyeres deixarà d’ingressar 
235.000 euros

El Govern 
estudia passar 
de confinament 

comarcal 
a veguerial

ASSASSINAT A GELIDA
Un jove mor apunyalat al carrer 

i els pressumptes autors són 
dos menors d’edat

C/ Jaume Balmes, 12 – Vilafranca del Penedès
(Sant Julià, davant del Caprabo)

93 776 02 61 – aperitiuscatalans@hotmail.com

www.aperitiuscatalans.com

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

APERITIUS 
CATALANS S.L.

MILLOR 
PREU

MÀXIMA
QUALITAT

Fàbrica

de fruits secs

amb més

referències 

del món
Venda

directa de
paneres de
fruits secs



04 DEL 16 AL 22 D’ABRIL DE 2021 la Fura

T
Tema de la
Setmana

Diu la dita que la primavera, la 
sang altera. I s’hi hauria d’afe-
gir que també altera la butxa-
ca de la majoria de persones 

–en l’argot, n’haurem de dir contribu-
ents–, ja que entre els mesos d’abril i 
juny té lloc cada any la campanya de 
la declaració de renda, que és quan 
cada família ha de passar comptes amb 
l’administració de l’Estat i posar-se al 
dia en el que aporta per sufragar les 
despeses de l’administració pública.

Efectivament, la campanya de l’IRPF 
(Impost de la Renda de les Persones 
Físiques) va començar el 7 d’abril 
i s’acabarà el 30 de juny. En aquest 
període, la majoria de persones que 
hagin tingut ingressos durant el 2020 
hauran de presentar la seva decla-
ració de renda. Contra l’imaginari 
popular, a la majoria la declaració 

L’hora de l’IRPF!
El període 
per presentar 
la declaració 
de renda 
s’acaba el 30 
de juny

els surt negativa, és a dir, amb dret 
a devolució, cosa que voldrà dir que 
al llarg de l’exercici passat van tenir 
uns ingressos molt baixos, o bé que 
els van retenir en excés en les succes-
sives nòmines, segons els paràmetres 
determinats per l’Agència Tributària. 
Habitualment, al voltant del 70% de 
persones tenen IRPF amb dret a de-
volució, i és al 30% restant a qui els 
cou fer la declaració, perquè han de 
passar per caixa, tant sí com no. En-
guany, però, es dona una circumstàn-
cia excepcional i que ha afectat milers 
de persones al Penedès, i milions al 
conjunt de l’Estat: els ERTO. Un ajut 
mensual –quan ha arribat puntual, 
que no és sempre– al qual, a l’hora 
de presentar la declaració de renda, 
se li està descobrint la lletra petita, 
amb la qual molts contribuents no 
comptaven.

Tel. 93 818 06 60
comptespenedes@comptespenedes.com

Carrer de l’Espirall, 60 C - VILAFRANCA

RENTA 2020 / RENDA 2020
Pida Cita · demani Cita

6 ISTOCKPHOTO
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L’ERTO, un ajut espinós
El 14 de març de l’any passat, el presi-
dent del Govern de l’Estat, Pedro 
Sánchez, va declarar l’estat d’alarma a 
causa de la pandèmia i va enviar tothom 
cap a casa. Començaven set setmanes 
de confinament domiciliari dur, fins al 
2 de maig, en què només es permetia 
sortir per anar a treballar en les feines 
que es consideraven essencials i per 
fer gestions de primera necessitat. En 
paral·lel, i per evitar que el tancament 
provisional de la majoria d’empreses es 
convertís en definitiu, les empreses van 
començar a presentar expedients de 
regulació temporal d’ocupació (ERTO) 

a preu fet, amb els quals els treballadors 
i les treballadores passaven a cobrar de 
l’Estat una part important del seu sou i 
n’alliberaven així l’empresa, que s’havia 
quedat sense ingressos. En definitiva, 
era –i és, perquè encara n’hi ha moltes 
amb ERTO– com estar a l’atur, però 
sense perdre la feina.

Amb tot, ara es pot veure que els ERTO 
són una arma de doble tall. En primer 
lloc, perquè l’import percebut no té 
retenció, de manera que en presentar 
l’IRPF, es regularitza. I si s’ha estat 
molt de temps cobrant l’Expedient de 
Regulació, poden arribar a ser molts 

diners, els que s’hagin de retornar a 
l’Estat. Val a dir que per no fer la ferida 
tan sagnant, l’Estat permet abonar la 
quantitat corresponent repartida en sis 
mensualitats, entre juliol i desembre.

En segon lloc, hi ha molta gent que 
fins a l’any passat tenia uns ingressos 
inferiors a 22.000 euros, que percebia 
d’un únic pagador (l’empresa per a la 
qual treballava). En aquests casos, és 
opcional presentar la declaració de 
renda i sovint només la presentaven els 
qui els sortia amb dret a devolució. Ara 
bé, el 2020 els afectats per un ERTO 
van tenir un segon pagador (a banda de 

l’empresa), el SEPE, Servicio Público 
de Empleo Estatal, i quan es tenen dos 
o més pagadors és obligat presentar 
l’IRPF si s’han tingut uns ingressos 
superiors a 14.000 euros, sempre que 
el segon n’hagi pagat més de 1.500. 
Això farà que enguany s’incrementi 
un 6,3% a Catalunya i un 5,7% a l’Estat 
el nombre de declaracions que surtin 
positives, és a dir, a pagar.

A més, qualsevol mare que hagi cobrat 
un ERTO del 100% durant un mes sen-
cer, que és el 95% dels casos, no tindrà 
dret a les deduccions per maternitat ni 
per ajuts per a la llar d’infants durant 

6 ISTOCKPHOTO

Avinguda de Barcelona, 45 · 08720 Vilafranca del Penedès
Telèfon 93 892 00 92 www.serestalslp.cat estalell@serestalslp.cat

ASSESSORIA INTEGRAL  
A L’EMPRESA:

-LABORAL
-FISCAL-COMPTABLE
-JURÍDIC-MERCANTIL
-GESTORIA ADMINISTRATIVA

RENDA 2020

ASSEGURANCES:

-SALUT, VIDA I PENSIONS
-NEGOCIS I RESP. CIVIL
-LLAR I COMUNITATS
-VEHICLES



DEL 16 AL 22 D’ABRIL DE 2021 07la Fura

Entre el 22 de març, ja en ple confinament, i el 19 d’abril 
de l’any passat, es van aprovar 1.902 expedients de 
regulació temporal d’ocupació (ERTO) que van afectar 
10.123 persones residents al Garraf; és a dir, el 41,71% 
de treballadors i treballadores n’estaven afectats, molt 
per sobre de la mitjana catalana, que era del 24,32%. 
El Garraf va ser la comarca més afectada de Catalunya, 
i la tercera va ser el Baix Penedès, amb el 37% del 
personal assalariat: 6.968 persones i 1.054 ERTO 
aprovats. La sagnia de gent que, de cop i volta, s’havia 
de quedar a casa i sense ni tan sols teletreballar no va 

ser tan gran a l’Alt Penedès, del 26,98% de la població 
ocupada: 9.023 persones i 1.223 expedients tramitats.

Al mes de maig, el creixement en nombre d’ERTO va ser 
menor, però encara important, i mes a mes cada cop n’hi 
hauria menys de nous, fins a arribar l’estiu. A partir de la 
tardor, però, en acabar la temporada turística i sobretot als 
mesos de novembre i desembre, hi va haver un nou increment 
d’ERTO, amb percentatges més significatius de reducció de 
jornada i no tant de suspensió de contracte. El nombre de 
persones afectades en un moment o altre de l’any passat 

per un ERTO ha superat les 15.000 tant a l’Alt Penedès com 
al Garraf, i les 12.000 al Baix Penedès, i moltes d’elles hauran 
de presentar aquesta primavera la declaració de renda. La 
distribució dels ERTO per sectors ha evolucionat força. 
Només a tall d’exemple, el 95% dels expedients de l’Alt 
Penedès al tancament de 2020 corresponia al sector terciari, 
el dels serveis, amb el 71,67% del subsector de l’hostaleria. 
La distribució de persones afectades per sectors, en canvi, 
era diferent: 55,94% dels serveis, 25,70% de l’agricultura i 
18,36% de la indústria. Al Garraf, els 130 ERTO vigents a 31 
de desembre eren del sector serveis.

Alt Penedès Baix Penedès Garraf
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32.000 persones afectades per ERTO entre Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf
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aquell mes, atès que l’Estat entén que 
aquesta mare no treballava i no li cor-
respon aquest suport addicional, que 
és per a les mares treballadores. Si la 
suspensió de contracte hagués estat no-
més de mig mes, sí que hi tindria dret.

Ingrés Mínim Vital
En situació similar es troben les mares 
que hagin rebut durant l’any 2020 l’In-
grés Mínim Vital (IMV). Les que l’hagin 
tingut com a únic ingrés, no tindran dret 
a deducció per maternitat ni per a la llar 
d’infants. A més, qui hagi cobrat l’IMV 
(i tots els que hi convisquin) hauran de 
presentar l’IRPF. Una mesura que pot 
afectar molta gent que fins ara no l’havia 
hagut de presentar mai. Actualment hi ha 
460.000 persones beneficiàries de l’IMV, 
de les quals més de 226.000 són menors 
d’edat. Val a dir que tot i ser obligat fer la 
declaració qui hagi cobrat l’IMV, és una 
renda exempta i la majoria de persones 
no l’hauran d’incloure a l’IRPF.

Les rendes més altes 
paguen més
Una de les mesures pactades pels dos 
partits que governen a l’Estat i que en-

tren en vigor en l’actual campanya de la 
declaració de renda és la màxima que 
les rendes més altes hagin de pagar més 
impostos (si no se’n saben escapar amb 
enginyeria financera). Concretament, la 
translació al paper d’aquest titular amb 
el qual tothom hauria d’estar d’acord 
implica que en endavant, les persones 
–contribuents– que hagin tingut uns 
ingressos superiors a 300.000 euros, 
els hauran de tributar al 47%, un dos 
per cent més que fa un any. S’estima 
que això pot afectar únicament 16.740 
persones de tot l’Estat.

L’IRPF es considera un impost pro-
gressiu i, per fer-lo progressiu, s’es-
tableixen una sèrie de trams. Així, 
deduccions a banda, s’estipula que 
les persones que tinguin uns ingres-
sos inferiors a 12.450 euros han de 
fer una aportació a la caixa comuna 
del 19% dels seus ingressos. Els qui 
hagin ingressat entre 12.450 i 20.200 
euros, del 24%. Hi ha un altre tram del 
30%, un quart tram del 37% i dos de 
superiors, que són del 45% i del 47%, 
respectivament (vegeu quadre adjunt). 
Aquest tram del 47% és nou d’aquest 

Les pensions
Les pensions són un altre dels con-
ceptes que es regulen per trams. Es 
calcula que de mitjana els pensionistes 
tributen al 7%, però també cal tenir 
present que són moltes les persones 
jubilades que no tenen uns ingressos 
mínims i que, per tant, estan exempts 
de presentar la declaració de renda. 
Així, els qui cobrin de pensió menys de 
12.000 euros, tributen a l’1%; qui rebi 
entre 12.000 i 18.000 euros, al 2,61%; el 
salt qualitatiu –i quantitatiu– arriba al 
tram entre 18.001 i 24.000 euros: 8,69%. 
Fins a 30.000 euros és de l’11,83% i a 
partir d’aquesta xifra, del 15,59%.

Autònoms
Els professionals que treballen per 
compte propi solen cotitzar dins el 
Règim Especial de Treballadors Autò-
noms (RETA). No tenen nòmina, pre-
senten factura a la seva clientela pels 
serveis que ofereixen i aquesta té una 
retenció que sol ser del 15%. Quan els 
autònoms fan l’IRPF, talment com els 
que estan en el règim de la Seguretat 
Social, es regularitza segons el que 
hagin ingressat al llarg de l’any.

Val a dir que des de fa anys, els tres 
primers anys d’autònom es poden fer 
factures amb retencions reduïdes del 
7%. Això és opcional i recomanable en 
cas de tenir pocs ingressos, ja que a 
l’hora de fer l’IRPF fins i tot és possible 
que els surti la declaració negativa. Ara 
bé, si els ingressos han estat alts, millor 
facturar amb retencions del 15% perquè 
a l’hora de fer la declaració no surti a 
pagar quantitats molt altes.

Els autònoms que hagin rebut ajuts per 
fer front a la pandèmia, per reducció 
dràstica d’ingressos, hauran de tribu-
tar-los com a rendiment de treball a 
partir dels 2.000 euros (els 2.000 pri-
mers euros estan exempts d’impostos).

any, ja que fins a l’IRPF de 2019 tots 
els qui havien cobrat més de 60.000 
euros tributaven al 45%.

Val a dir, però, que l’aplicació de la 
progressivitat de l’IRPF també és... 
progressiva. És a dir, les persones ri-
ques només tributaran al 47% els seus 
ingressos a partir de 300.000 euros; els 
primers 12.450 euros tributaran al 19%, 
els 7.750 del segon tram tributaran al 
24%, etcètera etcètera.

Quant a les rendes de capital i d’estalvi, 
el govern també ha establert enguany 
un tram nou, un 3% superior, per a les 
rendes més altes: els que tinguin uns 
ingressos en aquest concepte superiors 
a 200.000 euros (uns 36.200 contribu-
ents a tot l’Estat), tributaran aquestes 
rendes al 26% (fins fa un any ho feien 
al 23%). Les rendes d’estalvi de fins a 
6.000 euros tributaran al 19%, les de 
6.000 a 50.000 ho faran al 21% i les de 
50.000 a 200.000 euros, al 23%.

Enguany 
les rendes 
més altes, 
amb més 
de 300.000 
euros 
d’ingressos, 
passen 
a tributar 
un 47%
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ACCÉS CONSULTORS
Carrer Santa Anna, 5

43700 El Vendrell (Tarragona)
T. 977 660 476
info@acces.es
www.acces.es
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Tema de la
Setmana

Ingressos i desgravacions
L’IRPF grava tots els ingressos que les 
persones físiques hagin tingut al llarg 
de l’exercici anterior, això és, per feina, 
pensions, estalvis, inversions, apostes, 
lloguers, indemnitzacions per assegu-
rances, vendes, ERTO... A l’hora de fer 
la declaració, hom la pot fer pel seu 
compte o bé pot acudir a una gestoria 
perquè un professional l’empleni; un fet 
molt recomanable, ja que hi ha molts 
camps per omplir i fer-ho malament 
pot penalitzar, si l’agència tributària 
se n’adona en les seves inspeccions. 
A més, hi ha moltes opcions de des-
gravació que si no es coneixen o no 
se sap on indicar-ho, es poden perdre.

Individual o conjunta
L’IRPF es pot fer individualment o bé 
els matrimonis en poden fer un de 
conjunt. Aquest segon cas només és 
interessant en cas que tan sols un hagi 
tingut ingressos, o un dels dos hagi 
cobrat molt poc. Els esborranys de 
la declaració permeten assajar en les 
dues opcions, per saber quina és la més 
convenient. Tenir fills o ascendents 
al càrrec és una altra de les variables 
que fa canviar el total de la declaració. 
Entre els fets més comuns que desgra-
ven hi ha el pagament de la hipoteca 
per l’habitatge habitual, tenir un pla 
de pensions, les aportacions que es 
facin a entitats sense ànim de lucre 

o per mecenatge. També és novetat 
aquest any l’exempció de tributar dels 
premis de loteria si la quantia rebuda 
és inferior a 40.000 euros.

Els plans de pensions tindran a partir 
de l’any que ve una nova fiscalitat, que 
s’ha establert en els pressupostos ge-
nerals de l’Estat de 2021 amb l’objectiu 
que cada vegada hi hagi més gent que 
se’n faci (actualment només en tenen 
el 13% de la població). A grans trets, 
les aportacions que s’hi facin es des-
compten dels ingressos totals a l’hora 
de tributar. Hi ha, però, límits. Així, si 
fins ara es podien fer aportacions de 
fins a 8.000 euros als plans de pensions 

individuals, amb un màxim del 30% de 
la base imposable, a partir de 2021 s’hi 
poden destinar tan sols 2.000 euros. En 
canvi, els plans de pensions de la feina 
passen de 8.000 a un màxim de 10.000 
euros anuals. També es redueix a mil 
euros les aportacions que es poden 
aportar al pla de pensions del cònjuge. 
Això serà, però, de cara a la declaració 
de renda de l’any que ve.

Positiva o negativa
Com dèiem al principi, la setmana 
passada va començar la campanya 
de la declaració de renda correspo-
nent a l’any 2020 i queden per davant 
dos mesos i mig de temps per presen-
tar-la. De moment, només es pot fer 
de manera telemàtica, descarregant-se 
l’esborrany a través de l’Agència Tri-
butària, validant-lo (una opció gens 
recomanable si abans no s’ha revisat 
de dalt a baix que tot sigui correcte), 
fent les modificacions que calgui, o 
bé demanant a una gestoria que faci 
aquest servei. Aquesta, posar-se en 
mans de professionals, és sens dubte 
l’opció més recomanable. No serà fins 
al 4 de maig que es podrà demanar 
hora per fer-la de manera telefònica 
directament a l’Agència Tributària, i 
presencialment només es podrà de-
manar hora a partir del 27 de maig 
i es podrà fer a partir del 2 de juny, 
únicament.

Finalment, la declaració pot sortir po-
sitiva o negativa. Quan surt negativa, se 
n’ha de demanar la devolució. Quan és 
positiva, si es vol fer l’abonament per 
domiciliació bancària, hi ha temps fins 
al 25 de juny per presentar-la. Es pot 
pagar tot de cop o bé fraccionar el pa-
gament en dos cops, sense interessos: 
al moment de presentar la declaració 
se’ns girarà el 60% del total i fins al 5 
de novembre hi ha temps per pagar el 
40% restant. Com dèiem abans, els qui 
s’hagin beneficiat durant el 2020 d’un 
ERTO i ara els toqui pagar les reten-
cions pertinents, poden abonar-les en 
sis terminis, màxim el dia 20 de cada 
mes a partir del 20 de juliol.

És 
recomanable 
acudir a una 
gestoria per 
solucionar 
els dubtes 
que solen 
sorgir en fer 
la declaració

de l’Alt Penedès, Baix Pe-
nedès i Garraf han estat 
afectades per un ERTO

42.578
persones

CETEB-TRAMARC
Manel Tomàs, 2 (Cantonada Rambla Principal)

08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 810 09 70 - 636 45 46 86 - Fax 93 815 65 94

ceteb@ceteb.com
www.ceteb.com 

Oblida’t de maldecaps,
deixa la teva declaració 

en bones mans!
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Inici del període 
per presentar 

on line la declaració 
de la Renda 2020
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 Inici de sol·licituds 
de cita prèvia per 
a la presentació 

telefònica
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NOVEMBRE

 Presentació per telèfon de la 
declaració de renda 2020

Primer dia per 
sol·licitar cita prèvia per 

presentar de manera 
presencial la declaració S’acaba el termini per 

demanar cita prèvia per 
presentar la declaració 

de renda per telèfon

Primer dia d’atenció 
presencial per fer la 

declaració a les oficines 
de l’Agència Tributària

S’acaba el termini 
per presentar 
la declaració 

de renda

Data límit per fer 
el segon pagament en cas 

de sol·licitar 
que sigui fraccionat

S’acaba el termini per 
presentar les declaracions 
de renda amb domiciliació 

bancària i resultat a ingressar
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Gravamen 
segons ingressos

Cl. Montserrat, 71-75, local 3 - 43700 El Vendrell
abpenedes@abpenedes.com - T. 977.66.50.27

CAMPANYA 
RENDA 2020

M. Lluïsa Masa Muñoz
Tècnic Tributari núm. 1869

RENDA 2020
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Els alcaldes i les alcaldesses de 
Vilafranca, Vilanova, Martorell, 
Mollet, Granollers, Rubí, Mataró, 
Sabadell i Terrassa han constituït 
aquesta setmana l’Associació de 
Municipis de l’Arc Metropolità en 
un acte celebrat dimarts a Marto-
rell. La nova entitat neix amb la 
voluntat de treballar per reforçar 
la veu del municipalisme en la 
presa de decisions i oferir una visió 
pròpia dels municipis de l’anome-
nada segona corona dins el desen-
volupament tant de la Regió Me-
tropolitana de Barcelona com del 
conjunt del territori.

2,9 milions d’habitants
Les comarques dels municipis fun-
dadors sumen 2,9 milions d’habi-
tants, més de la meitat dels 5,7 
habitants de la província de Barce-
lona i prop d’un 38% de la població 
de Catalunya, “unes xifres que obli-
guen a “tenir-lo en compte i a es-
coltar la seva veu”, indicava Marta 
Farrés, alcaldessa de Sabadell. En 
la mateixa línia, el batlle de Terras-
sa, Jordi Ballart, destacava que 
l’Associació de Municipis de l’Arc 
Metropolità neix amb l’objectiu que 
aquest territori, en ple debat del pla 
estratègic metropolità, pugui mirar 
“cara a cara” a Barcelona i deixar 
de ser el seu pati del darrere.

Tot i això, els alcaldes i alcaldesses 
van voler deixar  clar que l’associ-

Vilafranca, Vilanova i set ciutats més 
impulsen l’associació Arc Metropolità
L’entitat neix amb l’objectiu de reforçar la veu dels municipis de l’anomenada 
segona corona dins la Regió Metropolitana i el conjunt del territori

ació no neix per anar contra ningú 
i sí per sumar amb la resta de mu-
nicipis de l’àrea metropolitana: 
“Reconeixem la capitalitat de Bar-
celona, però no volem que s’imposi 
perquè hi ha centralismes que són 
perillosos”, reblava l’alcalde de 
Vilafranca, Pere Regull.

La declaració de constitució signa-
da pels nou alcaldes posa les bases 
del que serà la tasca de la nova 
associació en aquells àmbits estra-
tègics on cal centrar l’acció pública, 

especialment els aspectes de ca-
ràcter més territorial i supramuni-
cipal, amb especial atenció a les 
qüestions amb component medi-
ambiental. Els municipis signants 
reivindiquen tenir veu en el segui-
ment del Pla Territorial Metropolità 
així com en el Pla Estratègic Me-
tropolità de Barcelona, que inter-
pel·la al conjunt de la Regió.

Entre la llista de mancances i rep-
tes a la segona corona metropoli-
tana, els i les edils destaquen l’ha-

VILAFRANCA - VILANOVA

L’associació de municipis Arc Metropolità es va presentar dimarts a 
Martorell amb la signatura de l’anomenada Declaració de Martorell. 

bitatge, la millora dels barris, la 
lluita contra el canvi climàtic i, 
molt especialment, el transport. 
Sobre aquesta qüestió, tots ells van 
reclamar apostar per un model 
transversal i no radial que millori 
les connexions, principalment les 
ferroviàries, per unir tots els mu-
nicipis. És per això que van recla-
mar poder participar en el nou Pla 
de Rodalies i en el nou sistema de 
tarifació del transport públic amb 
la resta de municipis de l’AMB. 

Pel que fa a l’habitatge, l’alcaldessa 
de Vilanova, Olga Arnau, va insistir 
que és i serà un dels principals rep-
tes als quals s’enfronta el país, es-
pecialment a les zones urbanes 
“Properament veurem com afecta 
l’aixecament de les barreres dels 
peatges en el traspàs de població 
entre municipis”, va apuntar.

Durant les intervencions, els alcal-
des van recordar que la corona 
metropolitana és un dels motors 
econòmics de Catalunya i que cal 
que la Generalitat i l’Estat potenciïn 
aquest territori per reforçar el seu 
“múscul productiu” i generar 
ocupació. 

L’Associació està oberta a la incor-
poració de nous membres i per ara 
no la presidirà cap municipi con-
cret, sinó que totes les decisions 
es prendran de forma conjunta. 

Anella elèctrica 
tancada

La companyia elèctrica Endesa ha 
estès un nou tram de quatre qui-
lòmetres de cablejat de mitjana 
tensió a 25 kV –una part subterrà-
nia i l’altra aèria– al seu pas pel 
terme de Pontons, que permet unir 
dues línies de la vegueria Penedès 
amb una que prové del Camp de 
Tarragona. Amb una inversió de 
170.000 euros, s’ha tancat així una 
anella elèctrica entre Alt i Baix 
Penedès, Alt Camp i Anoia, que 
garanteix la continuïtat del flux 
elèctric en cas d’incidències.

PONTONS

Noticiari

VEGUERIA

Ctra. Sant Martí, 2
VilafranCa del PenedèS

Tel. 93 817 03 53 · Pàrquing gratuït
www.feca.cat

DIES FANTÀSTICS PORCELANOSA
DEL 9 AL 24 D’ABRIL

Vesteixi casa seva de Porcelanosa a preus molt especials!

Campanya limitada a disponibilitat d’articles (consulti condicions particulars). No aplicables a altres ofertes i promocions en vigor.
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Cal Figarot i el Museu 
del Ferrocarril obren portes 
com a centres de vacunació

VILAFRANCA - VILANOVA

La Cristina Casino, de Castellví 
de la Marca i de 62 anys, esperava 
dijous al matí al pati de Cal Figarot 
que li toqués el seu torn per rebre 
la vacuna per protegir-se de la 
covid-19. “Estic una mica preocu-
pada per la vacuna, però entenc 
que és necessari que ens la posem, 
per nosaltres i per tothom”, deia. 
Uns metres més endavant, ja dins 
de la sala Oriol Rossell, sis infer-
meres i infermers de diferents 
centres d’atenció primària de l’Alt 
Penedès anaven administrant or-
denadament l’AstraZeneca a totes 
les persones d’entre 60 i 69 anys 
que tenien cita per vacunar-se. 
Després d’injectar-los el vaccí els 
demanaven que esperessin quinze 
minuts al vestíbul de Cal Figarot 
per assegurar-se que no tenien 
cap reacció.  

A la Mercè Pagan, de 66 anys i ve-
ïna de Sant Sadurní d’Anoia, feia 
deu minuts que l’havien vacunada: 
“És clar que em fa respecte la va-
cuna, amb tot el que se sent dir, 
però jo tinc un emfisema pulmonar 

greu i si agafo la covid-19, no me’n 
sortiré”, explicava. Al seu costat, 
la Montse Escalé, també de Sant 
Sadurní, deia estar molt contenta 
d’haver-se vacunat “a mi el que em 
fa por és la covid”, exclamava.

Dijous era el primer dia que obrien 
portes, com a punt de vacunació 
de capacitat mitjana de la regió 
Metropolitana Sud, el local dels 
Castellers de Vilafranca (Cal Figa-
rot) i el Museu del Ferrocarril de 
Vilanova i la Geltrú. 

Eva Casán, una de les dues res-
ponsables del punt de Cal Figarot, 
explicava que, tot i que depèn 
sempre de la disponibilitat de va-
cunes que els proporciona el de-
partament de Salut, actualment 
tenen capacitat per administrar-ne 
unes 300 per torn (matí o tarda), 
per tant, els dies que s’ofereix 
doble torn es poden arribar a va-
cunar unes 600 persones. Les 
xifres són similars a les del Museu 
del Ferrocarril de Vilanova, que 
ha obert amb capacitat per admi-
nistrar 550 dosis al dia en horari 
de matí i tarda. En ambdós casos, 
els centres estan oberts de dilluns 
a divendres i és imprescindible 
tenir cita.

Aquests dies són les persones d’en-
tre 60 i 69 anys les que hi poden 
acudir per rebre la primera dosi 
d’AstraZeneca. Per poder-se vacu-
nar cal demanar hora a través del 

web vacunacovidsalut.cat. En 
funció de les dosis disponibles en 
cada centre de vacunació del país, 
s’obren més o menys cites. Per 
això Eva Casán recomanava a les 
persones d’entre 60 i 69 anys que 
no trobin cita, que  vagin consul-
tant el web sovint perquè diària-
ment es va actualitzant.

El departament de Salut va con-
tactar amb els responsables del 
Figarot i la directora del Museu 
del Ferrocarril per explicar-los les 
necessitats d’espai que tenien per 
dur a terme la vacunació massiva. 
“Ja que no podem fer castells, al-
menys que les nostres instal·laci-
ons serveixin per acollir els equips 
de vacunació i poder anar superant 
aquesta situació”, comentava Car-
les Mata, president dels Castellers 
de Vilafranca, que també indicava 
que Salut els ha anunciat la inten-
ció d’utilitzar les instal·lacions fins 
al mes de setembre. 

Perquè quan es puguin reprendre 
els assajos la vacunació no inter-
fereixi amb el dia a dia de la colla,  
s’ha traçat un circuit exclusiu per 
a les persones que s’hi van a 
vaccinar. 
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CCOO celebra un congrés  
al Casal amb 160 delegats
CCOO de l’Alt Penedès, Garraf, 
Anoia i Baix Llobregat va celebrar 
dijous al matí al Teatre Casal de 
Vilafranca el seu tercer congrés, 
amb la presència de 160 delegats 
i delegades de les quatre comar-
ques. Josep Maria Romero hi va 
ser reelegit secretari general per 
un període de quatre anys, formant 
un equip amb un 40% de dones, i 
el vilanoví Albert Rodríguez va ser 
elegit coordinador de les comar-
ques de l’Alt Penedès i Garraf. 
Entre els temes que s’hi van tractar 
hi ha tres resolucions: sobre con-
certació territorial, sobre sindicat 

VILAFRANCA

feminista i sobre joves i noves 
realitats de treball. El congrés el 
van obrir a primera hora del matí 
l’alcalde de Vilafranca, Pere Regull, 
i el president del Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès, Xavier Lluch, i el 
va cloure després de dinar el se-
cretari general de CCOO a Catalu-
nya, Javier Pacheco.

CCOO és el primer sindicat per 
nombre d’afiliats i representativitat 
a les empreses: a l’Alt Penedès té 
una representativitat del 45,97% i 
2.292 afiliats i al Garraf, del 40,75% 
i 2.416 afiliats.

L’any passat vam tenir un Sant Jor-
di confinat. Enguany no, però la 
celebració que es farà encara es-
tarà lluny de la normalitat. Hi haurà 
parades de flors i de llibres, però 
les restriccions encara seran grans 
i es faran pocs actes paral·lels.

A Vilanova, en comptes de l’habi-
tual estesa de parades al llarg de 
la rambla Principal, enguany el 23 
d’abril es concentraran a la plaça 
del Mercat i només n’hi haurà de 
professional, és a dir, llibreries, 
editorials i floristeries de la ciutat. 
No hi haurà, doncs, d’entitats. Les 
parades es distribuiran amb dis-
tància de seguretat, hi haurà con-
trol d’aforament i un circuit d’en-
trada i sortida.

Igualment, a Vilafranca només hi 
haurà un mercat de llibres i roses 
de professionals, és a dir, llibreries, 
floristeries i editorials, amb un 
control dels espais similar al del 
mercat dels dissabtes: tancament 
perimetral i control d’aforament. 
L’horari serà de 9 del matí a 9 del 
vespre. Les llibreries també podran 
muntar parada davant del propi 
establiment.

Al Vendrell no hi ha un punt únic 
de concentració de parades. Cada 

El Sant Jordi de 2021,  
amb les mesures del Dia  
del Llibre de l’any passat
Hi haurà parades al carrer de floristes i llibreries, però no 
d’entitats, i es farà control d’accés a Vilanova i Vilafranca

llibreria i floristeria podrà posar la 
parada davant la seva botiga i, per 
evitar massificacions, ho podran 
fer tant divendres com dissabte. 
Divendres també hi haurà les pa-
rades del Racó de l’Art al carrer 
Dr. Robert, a la plaça Nova hi haurà 
parades informatives –no de ven-
da– d’entitats i dissabte hi haurà 
mercat de brocanters i de parades 
solidàries a la Rambla.

A Ribes, les parades de roses i llibres 
es concentraran a la rambla Enric 
Morera, només a la tarda. Com a 
complement i amb reserva prèvia, 
al pavelló s’oferirà l’espectacle in-
fantil La llegenda de Sant Jordi i, 
a la plaça annexa, un Improshow 
especial de Sant Jordi.

Autors locals per televisió
Això a banda, la programació cul-
tural de Sant Jordi canviarà amb 
relació al que és habitual. A Vila-
nova, la tradicional trobada amb 
autors i autores locals que hagin 
publicat enguany, que realitzen les 
biblioteques, enguany es transfor-
marà en un espai televisiu a Canal 
Blau. També hi haurà hores del 
conte al Teatre Principal, amb ins-
cripció prèvia, i parada de venda 
de publicacions del Museu Víctor 
Balaguer, al mateix equipament.

A Vilafranca, en paral·lel al mercat 
de llibres i roses, hi haurà mercat 
d’artesania, brocanters i pintors a 
la plaça de la Constitució. A més, 
per onzè any, es manté la trobada 
d’autors i autores del Penedès, amb 
una carpa on podran dedicar els 
seus llibres. Hi han estat convidats 
una trentena d’autors i autores, i 
han confirmat la seva presència 
Josep Giménez, Miquel Florido, 
Jordi Romeu, Jaume Font, Berta 
Jardí, Xavier Montaner, Ernald 
Martí, Anna Godoy, Mariona Rios, 
Quima Ricart i Rosa Maria Prat.

Troba el llibre amagat
A més, el 23 d’abril s’organitza una 
gimcana inspirada en el geocach-
ing, que consistirà a trobar un 
seguit de llibres amagats en dife-
rents racons del centre de la ciutat. 
Per trobar-los, caldrà seguir les 
xarxes socials de l’Ajuntament de 
Vilafranca i estar atent a les pistes 
que s’hi donin. La persona que trobi 
el llibre, se’l pot quedar. Així ma-
teix, L’Agrícol organitza la presen-
tació de tres llibres d’autoria pe-
nedesenca: el dia 20 es presentarà 
Et recordaré, de Miquel Florido, i 
el 23 el poemari Estacions elemen-
tals, de María Rodríguez Sandía, i 
l’assaig L’alè de Dionís, de Joan 
Cuscó Clarasó.

VEGUERIA

El de 2019 va ser el darrer Sant Jordi celebrat en condicions de normalitat. 6 CARLES FORTUNY

El Teatre Casal va acollir dijous el congrés de CCOO.

La solució per
pujar escales

Av. Andorra, 5-7
08700 IGUALADA
Tel. 93 803 68 34
mòbil 679 770 163
cadirapujaescales.com
www.moutec.com

CADIRES
PUJAESCALES
PLATAFORMES
ELEVADORS
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PONTONS

La Generalitat ha desestimat el 
projecte de parc eòlic Pontons II 
presentat per l’empresa Eólica la 
Conca 3 SL i que afectava especi-
alment els termes de Pontons 
(amb la instal·lació de quatre ae-
rogeneradors de 200 metres d’al-
çada entre la casa de colònies de 
Cal Diable i les Llambardes i una 
subestació elèctrica) i Querol, Ai-

L’àliga cuabarrada salva 
Pontons del parc eòlic
La Generalitat ha desestimat el projecte només perquè 
amenaçava l’àliga cuabarrada i posava en perill els 
connectors ecològics

L’àliga cuabarrada és una au protegida i en perill d’extinció. 6 XAVIER BAYER

guamúrcia, el Pont d’Armentera, 
Vila-rodona, Alió i Puigpelat, pels 
quals es volia fer passar una línia 
d’evacuació d’alta tensió de 220 
kV i 29,7 km. 

Dimarts al matí la Direcció General 
de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural de la Generalitat de Cata-
lunya va certificar que, després de 

considerar la documentació pre-
sentada per l’empresa, les respos-
tes rebudes de les administracions 
públiques i les al·legacions presen-
tades per consistoris i entitats 
ecologistes, emetia un informe 
desfavorable “atès que existeixen 
elements determinants que, ja 
d’inici, es consideren insalvables 
per l’afectació de l’àliga cuabarra-

da, espècie protegida de la fauna 
salvatge autòctona, i els connec-
tors ecològics”. L’àliga cuabarrada, 
per tant, ha estat determinant per 
aturar el projecte.

Tant en les al·legacions presenta-
des pels col·lectius ecologistes 
Bosc Verd i La Sínia, com de l’Ajun-
tament de Pontons s’insistia en 
l’afectació negativa que els aero-
generadors i tota la xarxa elèctrica 
i de nous camins per connectar-los 
tindria per a la fauna del territori, 
posant l’accent en la parella d’àliga 
cuabarrada (Aquila fasciata) i 
altres rapinyaires i quiròpters de 
la zona. 

L’àliga cuabarrada és un dels ele-
ments de conservació prioritària 
dels espais inclosos a les tipologies 
de muntanya litoral i interior de 
la xarxa Natura 2000 i, juntament 
amb el ratpenat de Behcstein, el 
cranc de riu autòcton i el botxí 
meridional, està classificada en la 
categoria “en perill d’extinció”. 

La satisfacció 
d’ecologistes i veïns
Tant des de la Plataforma de De-
fensa del Territori de Pontons 
(GDTP), creada per aturar el pro-
jecte, com des del grup ecologista 
Bosc Verd, la desestimació ha 
estat rebuda amb molta satisfac-
ció: “Ens hem tret un gran pes de 
sobre, però som conscients que 
no podem abaixar la guàrdia”, 
explica Sílvia Vinyarta, del GDTP. 
En aquest sentit, la plataforma 
veïnal anuncia que començarà a 
treballar per aconseguir que Pon-
tons s’inclogui dins la xarxa Na-
tura 2000: “Som conscients que 
sense tenir l’Ajuntament a favor, 
serà complicat, llarg i difícil, però 
és qüestió de fer pressió i feina”, 
indica Vinyarta.

Sabies que Inspecció de Treball segueix controlant que la teva empresa compleixi 
la llei de registre de la jornada laboral?

Per molt poc pots evitar sancions: no hi ha excuses!

www.imesd.es | T. 934 269 854 | comercial@imesd.com

I si ja estàs pagant cada mes per un software de control horari, deixa de fer-ho.
Tenim solucions de pagament únic amb tot el que ja té la teva solució actual.

Treballeu presencialment? 
Fitxeu de manera higiènica i segura 

amb el reconeixement facial!

Feu teletreball? 
Podeu fitxar des de casa,  

amb el mòbil o un PC!

ALT
PENEDÈS

Noticiari
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Els partits de l’oposició de l’Ajun-
tament de Vilafranca ja compten 
amb les dades d’escolarització 
referents al curs 2019/20. La regi-
dora d’Educació els les ha facili-
tades a requeriment de la Genera-
litat de Catalunya. Amb les dades 
a la mà, Vilafranca en Comú (VeC) 
reitera que a la vila hi ha segrega-
ció escolar, que va en augment, i 
denuncia la inoperància de la re-
gidoria en aquesta matèria: “és un 
tema que no es vol visualitzar, 
sembla que es vulgui amagar sota 
la catifa”, indicava Antonio Do-
mínguez, membre també del Con-
sell Escolar Municipal.

Des de VeC es posa de relleu que 
la Fundació Jaume Bofill fa anys 
que alerta que Vilafranca és un dels 
44 municipis de més de 10.000 ha-
bitants amb alta o molt alta segre-
gació escolar i que aquesta dada en 
els darrers cinc anys ha crescut. 
Els comuns expliquen que amb les 
dades facilitades per l’Ajuntament 
i altres de pròpies poden afirmar 
que al sistema públic el percentatge 
d’alumnes que reben ajudes ha pas-

VeC denuncia l’increment 
de la segregació escolar
Els comuns indiquen que el 2013 la diferència d’alumnes 
amb ajudes era de 17 punts entre l’escola pública i la 
concertada, mentre que el 2019 va créixer fins als 25

sat del 27% al 34%, mentre que a les 
escoles concertades s’ha reduït d’un 
10% a un 9%. “El 2013 la diferència 
entre pública i privada era de 17 
punts, el 2019 ja era de 25”, reblava 
el regidor Ramon Arnabat. A més, 
apunten que dins de l’escola pública 
també hi ha segregació, ja que el 
centre amb més alumnes receptors 
d’ajudes en té el 50% enfront del 
19% del que en té menys.

Respecte al canvi de criteris que 
va aplicar el govern el curs 2019/20 

per adjudicar les ajudes a l’esco-
larització, VeC diu que es va passar 
de destinar 160.000 euros a 70.000 
i de beneficiar-se’n 1.500 alumnes 
a 664. “No dubtem que la diferència 
no es destini a Educació, però cre-
iem que era important que es des-
tinessin específicament als infants 
amb menys recursos”, comentava 
Arnabat. “Per tot plegat, constatem 
que a Vilafranca hi ha segregació 
escolar per raons de procedència, 
socioeconòmiques i educatives”, 
reblava el regidor. 

Joan Cuscó 
presenta L’alè 
de Dionís

El filòsof i musicòleg vilafranquí 
Joan Cuscó i Clarasó presentarà 
per Sant Jordi a la tarda a L’Agrí-
col el seu llibre L’alè de Dionís 
(editorial Neopàtria). L’alè de 
Dionís és un assaig que fa un re-
corregut pel món del vi, relacio-
nat amb tot allò que som i que 
fem com a humans. Un desplega-
ment d’elements simbòlics, eco-
nòmics, socials, de salut, d’ali-
mentació... de la mà de les dues 
divinitats que li són pròpies: Di-
onís i Meditrina. Hi apareixen el 
conreu, el consum, l’enoturisme, 
l’embriaguesa, l’exportació, el 
cooperativisme, l’Alzheimer, la 
publicitat i les arts, la vinya, el 
celler, les tavernes, les sales de 
tast, les estacions enològiques i 
les caves.

VILAFRANCAVILAFRANCA

El conductor d’un tot terreny va 
morir dissabte al migdia en acci-
dentar-se a Castellet i la Gornal. El 
sinistre va tenir lloc cap a dos quarts 
de dues del migdia al quilòmetre 
3,6 de la BV-2116, a tocar del veïnat 
de Clariana i del pantà de Foix. Per 
causes que encara s’estan investi-
gant, el vehicle va sortir de la car-
retera i el conductor i únic ocupant 
va morir. Es tracta de J.T.A., de 34 
anys i veí de Cubelles.

Arran de la incidència, es van acti-
var quatre patrulles dels Mossos, 
cinc dotacions dels Bombers, dues 
ambulàncies i l’helicòpter medica-
litzat del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM). 

Nou accident 
de trànsit 
mortal 

CASTELLET I LA GORNAL

L’administració de loteria Ca la 
Marina, de Vilafranca del Penedès, 
ha repartit 172.845 euros aquest 
dissabte en el sorteig especial de 
loteria nacional de la lluita contra 
el càncer que es fa un cop a l’any. 
En total, ha venut 23 dècims pre-
miats amb 7.515 euros cadascun. 
A banda de vendre’ls a finestreta, 
n’ha distribuït alguns al bar la So-
cietat de la Múnia.

VILAFRANCA-LA MÚNIA

Reparteixen 
172.000 euros

Primera novel·la 
d’Armand 
Beneyto

Dilluns a les 7 de la tarda es pre-
sentarà al Centre Agrícol Paraules 
al vent (Edicions Andana), la pri-
mera novel·la del vilafranquí Ar-
mand Beneyto. Hi relata la història 
d’un noi de vint anys a qui de cop 
i volta la vida li fa un tomb en ser 
acusat de la violació i l’assassinat 
d’una noia de família benestant. 
Com que no pot demostrar on era 
a l’hora del crim, el jutge el con-
demna a 25 anys de presó. Un cop 
surt de presidi i malgrat el rebuig 
social que pateix, fa tot el possible 
per reobrir el cas i demostrar la 
seva innocència.

Beneyto és autor també dels llibres 
130 anys d’història de la Societat 
Coral el Penedès (1994), El petit 
bastoner (2000) i Caramelles i 
caramellaires: Alt Penedès, Baix 
Penedès, Garraf, Baix Llobregat 
i Baix Camp (2011).

VILAFRANCA

6
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PROGRAMA MEDIMÀGIC
MEDIONA, 30 D’ABRIL I 1 DE MAIG

16.30h - Pista Escola Renaixença
Encantaments Màgics
Companyia: Pablo Super Star  
(espectacle familiar)

17.30h - Teatre del Casal
Hai, la pescadora de somnis
Companyia: Giramàgic  
(espectacle familiar)

12.00h - Exterior AAVV Font del Bosc
Obre els ulls
Companyia: Pau Segalés

13.30h - Cal Maristany i piscines
Vermut màgic a la Font el Bosc
Companyia: Pau Segalés i escola de mags

16.00h - Bar de la piscina i El Casal
Cafè amb màgia a Sant Joan de 
Mediona
Companyia: Pau Segalés i escola de mags

17.50h. Plaça dels Països Catalans
Homenatge a Teia Moner i espectacle 
de plaça
Condueix: Pau Segalés

20.00h. Poliesportiu
Klee, espectacle màgic
Companyia: Teia Moner
Entrada: 5€

Organitzen:

Més informació:
www.medimagic.net

Programació subjecta a  
canvis per protocols covid
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El Consorci de Promoció Turística 
del Penedès, acaba d’impulsar una 
nova campanya adreçada als pe-
nedesencs i penedesenques per tal 
d’incentivar el turisme local. Amb 
el lema “Fem turisme a casa, fem 
Penedès”, l’ens impulsa una acció 
de promoció local per incentivar 
el turisme de prop. “On normal-
ment no mirem, és on trobem el 
més autèntic. Sempre queden ra-
cons per descobrir, visites i rutes 
a fer”, expliquen. 

Sumar i fer xarxa
El president del Consorci de Pro-
moció Turística, Ramon Riera, 
explica que davant la situació pro-
vocada per la pandèmia “amb li-
mitacions de desplaçaments co-
marcals, les cancel·lacions i la 
baixada del nombre de visitants 
afecten directament els agents tu-

Neix una la campanya “Fem turisme 
a casa, fem Penedès” per incentivar 
el turisme local 

rístics del territori, cal sumar i fer 
xarxa, animar-nos tots a fer turisme 
a prop de casa i gaudir de la infi-
nitat de propostes que ens ofereix 
la nostra destinació.”

Des del Consorci de Promoció Tu-
rística es posa l’accent en el ventall 
de propostes que hi ha al territori 
i en l’oportunitat que suposa poder 
descobrir tots els racons que ofe-
reix cada comarca del Penedès: 
“És bon moment per portar la fa-
mília de ruta, reservar visites a 
museus i espais d’experiències amb 
el grup bombolla, fer rutes a peu o 
en bicicleta, aprofitar per visitar 
aquell celler que tens pendent o de 
fer coses que abans no haguéssim 
ni pensat, com trencar la rutina i 
passar un cap de setmana en un 
allotjament rural a la pròpia comar-
ca”, expliquen. 

Fer costat al sector
Des d’aquest ens s’apel·la a la so-
lidaritat amb el sector turístic el 
qual “necessita més que mai que 
se’ls faci costat. Per això treballem 

L’objectiu de la campanya és promoure el turisme local. 6 PENEDÈS TURISME

ALT PENEDÈS

Recollida 
de deixalles a 
la Muntanyeta
Penedès Verd va omplir més de 32 
big bags de deixalles, quatre con-
tenidors de vidre i gran quantitat 
de residus de grans dimensions en 
la tercera Trobada Verda que va 
tenir lloc diumenge a la zona de la 
Muntanyeta (Olèrdola) i pels vol-
tants de la planta de reciclatge de 
Vilafranca del Penedès. Tot i el mal 
temps, van participar-hi unes cent 
persones voluntàries, entre les quals 
membres del Centre Excursionista 
Penedès i de l’ADF de la Carrerada 
i d’Olèrdola, que van dur a terme 
tasques amb els seus vehicles i van 
fer també el manteniment de les 
basses per als amfibis.

OLÈRDOLA

una bona promoció de la destinació 
per potenciar el turisme de proxi-
mitat i que els visitants i els matei-
xos residents visitin i gaudeixin de 
tots els serveis turístics”.

 

 .
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L’Aplec 
Sardanista 
esdevé concert

L’Aplec de Sardanes de la Capital 
del Cava se celebrarà el 25 d’abril 
però amb un nou format adaptat a 
la situació actual. Així, la tradicio-
nal cita sardanista de Sant Sadurní 
d’Anoia es convertirà en un concert 
de la Cobla Sant Jordi-Ciutat de 
Barcelona a les caves Codorniu, 
amb la participació del tenor Josep 
Fadó. L’acte tindrà lloc a les dotze 
del migdia, serà gratuït i hi haurà 
la possibilitat de visitar les caves. 
A més, a les dues del migdia se ser-
virà un dinar. Per poder assistir al 
concert cal inscripció prèvia al 
938 912 338 i en el cas de voler-se 
quedar a dinar cal fer reserva al 
mateix telèfon.

SANT SADURNí

Dimarts es va presentar al CIC 
Fassina l’obra guanyadora de la 
quarta edició del premi de novel·la 
curta Celler de Lletres, Terra de 
vinyes (Saldonar), que és obra de 
l’escriptora i exregidora a l’Ajun-
tament de Sant Sadurní, Rosa Ma-
ria Prat. A través de la narrativa 
de ficció, Prat intenta recuperar 
la memòria històrica i donar veu 
a les dones. Ho fa fent un repàs a 
la trajectòria de quatre generaci-
ons d’una família, que arrenca amb 
la vídua d’un soldat de la Lleva del 
Biberó, que en plena postguerra 
abandonar les terres de l’Ebre i es 
trasllada a viure a Sant Sadurní 
amb la seva filla i la seva mare, i 
que estableix relació amb un emi-
grant cordovès. Rosa M. Prat és 
autora també dels llibre Coneguem 
Sant Sadurní d’Anoia, Pedres 
blanques, finalista del Premi Autor 
Revelació de l’Ateneu Barcelonès 
el 2016, i El batec del temps.

Es presenta 
Terra de vinyes, 
premi Celler  
de Lletres

SANT SADURNíVILAFRANCA

L’associació 
Ressò, premi  
S. Armendares
L’associació Ressò-Rebost Solidari 
ha estat guardonada amb el premi 
Salvador Armendares que atorga el 
grup local d’Esquerra Republicana 
de Catalunya a Vilafranca. 

Els membres del jurat (Teresa Ter-
rades, Salvador Casals, Anna To-
màs, Marc Izquierdo i Maria Parés) 
han destacat que “el premi és més 
merescut que mai, considerant 
l’emergència sanitària i social deri-
vada de la pandèmia, que ha re-
querit un esforç suplementari del 
voluntariat”. 

Decomissen 
25 kg d’haxix 
i troben un pis 
laboratori
La Policia Local de Sant Sadurní 
ha decomissat aquesta setmana 25 
quilos de haixix que transportaven 
en bosses quatre persones al carrer 
Rosselló. 

L’endemà els Mossos d’Esquadra 
van escorcollar el pis d’on sospita-
ven que podria provenir la droga i 
van trobar-hi haixix i cocaïna, a 
més de material, com una premsa, 
una bàscula i d’altres eines que 
confirmen que l’habitatge servia 
també com a laboratori clandestí.

VILAFRANCA

Els quatre regidors republicans davant l’edifici de l’antic hospital. 

ERC reclama que 
es concreti l’ús 
de l’antic hospital 

ERC de Vilafranca vol que el govern 
abordi el futur de dos equipaments 
que consideren estratègics: l’antic 
hospital i la segona biblioteca, i 
demanen que ho faci comptant la 
participació de la ciutadania i con-
sensuant els projectes amb els 
grups de l’oposició. “No es tracta 
de començar les obres d’aquests 
equipaments, però sí de posar les 
bases i definir de forma consensu-
ada, entre els grups municipals i la 
ciutadania, el seu futur per així, 
quan sigui possible, poder-ho dur 
a terme”, afirmava el regidor d’ERC, 
Salvador Campamà. La formació 
critica que en el darrer ple el govern 
votés en contra de la moció que 
van presentar amb relació a aquests 
equipaments i conclouen que la 
negativa respon “a manca de vo-
luntat política i la inexistència d’un 
projecte de ciutat”. 

Pel que fa a l’antic hospital, els re-
publicans denuncien l’estat de de-
teriorament en què es troba l’edifici 
i expliquen que l’Ajuntament hi està 
destinant diners per frenar-ne el 
deteriorament, “convertint-se en 
un pou sense fons”. Per aquest mo-
tiu veuen necessari decidir els usos 
de l’edifici i invertir-hi per posar-lo 
al servei de la ciutadania. La pro-
posta de la formació independen-
tista és convertir l’edifici en centre 

cultural i cívic de referència, però 
consideren que la decisió sobre els 
usos a què s’ha de destinar s’ha de 
prendre de forma conjunta amb 
altres forces polítiques, entitats de 
la vila i participada amb el conjunt 
de la ciutadania.

Els republicans demanen també 
que es compleixi el Pla de Biblio-
teques i Lectura Pública de Vila-
franca, aprovat pel Ple l’octubre 
de 2018, i es comenci a treballar 
en una nova biblioteca per a la vila. 
Des d’ERC proposen que s’ubiqui 
en algun dels cellers del carrer 
Comerç i demanen que la nova 
biblioteca sigui un equipament del 
segle XXI, de manera que, a banda 
del servei de préstec, esdevingui 
també un centre de creació en 
camps com la música, l’escena i 
la imatge.

Els republicans consideren l’antic 
hospital i la nova biblioteca  
com a equipaments estratègics 

Denuncien 
la manca de 
voluntat política 
en matèria 
d’equipaments
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Imatge d’arxiu. 6 ACN

El Dansòmetre 2021 oferirà formacions 
i espectacles presencials i en línia

El Centre Residencial d’Acció Edu-
cativa Toni Inglès, situat a Vilafran-
ca i gestionat per la cooperativa 
d’iniciativa social Actua, impulsa 
un nou projecte d’horticultura eco-
lògica perquè els infants i adoles-
cents del centre aprenguin a cultivar 
plantes. Aquest hort ecològic també 
serà el punt de partida de diverses 
activitats amb beneficis per als 27 
membres del CRAE com el contacte 
amb la natura, l’adquisició d’hàbits 
saludables, la creació de vincles 
amb l’entorn i l’aprenentatge del 
valor dels recursos com l’aigua.

El projecte ha estat possible grà-
cies al finançament de la Fundació 
Família Torres i la col·laboració 
de l’Ecoxarxa i l’Ajuntament de 
Vilafranca en la cessió d’aquest 
espai; i permetrà que els nens i les 
nenes descobreixin el món de 
l’agricultura, a la vegada que apre-
nen a treballar en equip i adquirei-
xen coneixements.

El CRAE 
de Vilafranca 
incorpora un 
hort ecològic

Aquesta setmana s’ha presentat la 
quarta edició del Festival de Dansa 
de Vilafranca Dansòmetre, que el 
2020 es va haver d’ajornar a causa 
de la pandèmia. Aquest festival, 
que busca apropar la dansa a la 
ciutadania amb una programació 
molt diversa i per a tots els públics, 
es durà a terme entre el 24 d’abril 
i el 2 de maig, per coincidir amb el 
Dia Internacional de la Dansa que 
se celebra el 29 d’abril.

Per adaptar-se a les mesures de 
seguretat que exigeix la pandèmia 
actual, aquesta edició comptarà 
amb actes presencials amb reserva 
i també amb activitats que es po-
dran seguir en línia. Així, el dia 24 
les escoles de dansa vilafranquines 
estrenaran el Dansòmetre 2021, 
amb quatre formacions en línia 
obertes a tothom i que tocaran tots 
els estils: l’Escola Gimdans oferirà 
una classe de dansa-jazz amb San-
dra Ferré com a formadora; la 
professora Mireia Andrade de l’Es-
cola de Dansa Assumpta Trens farà 
una sessió de dansa contemporà-
nia; des de l’Escola Cascavells la 
formadora Lucía Diéguez presen-
tarà una classe de ballet intermedi, 
i la Marta Sánchez de l’escola Mon-
tagut durà a terme una formació 
de dansa urbana.

En aquesta línia formativa, també 
es durà a terme una masterclass 

presencial sobre la tècnica corpo-
ral Presence, que anirà a càrrec 
d’Olga Álvarez.

Art en acció
Per altra banda, el Dansòmetre 
mantindrà la posada en escena 
d’espectacles de dansa amateur i 
professional: el festival recupera 
algunes peces que havien estat 
programades per a l’edició del 2020 
com l’espectacle de circ i dansa 
Cafuné, de la Companyia Du’K’tO, 
que serà l’única peça gratuïta 
d’aquesta edició i que es durà a 

terme en dues sessions el dia 29 
d’abril a l’Escorxador.

L’endemà, divendres 30, la Cia. La 
Taimada representarà LO.LI.TA al 
Teatre Cal Bolet, espectacle que 
anirà seguit de la performance Es-
tudi 3: La persistència del picar, 
de l’artista vilafranquina Aina Ale-
gre. Alegre explica que aquesta 
peça s’ha elaborat a partir de con-
verses amb persones que tenen una 
relació molt íntima amb l’acció de 
picar, des de diversos oficis a mú-
sica percussiva o balls folklòrics 

VILAFRANCA VILAFRANCA

com els Pastorets de Vilafranca: “a 
partir de les converses he creat una 
coreografia que aporta una mirada 
contemporània a una dansa tradi-
cional i popular com la dels Pasto-
rets. El que busca aquesta perfor-
mance és desenvolupar-se a través 
del ritme comú i col·lectiu de picar”, 
comenta l’artista, que ja va partici-
par en la inaguració del primer 
Dansòmetre amb Le jour de la bête 
(El dia de la bèstia).

Finalment, el 2 de maig el Ballet de 
Barcelona representarà Mixed Bill, 
un recull de disciplines molt diver-
ses. Aquest ballet, creat fa dos anys, 
ja ha actuat als escenaris més pres-
tigiosos del país i en locals i festivals 
de l’estranger. Carlos Renedo, un 
dels cofundadors de l’entitat, pre-
sentava la peça que representaran 
al Teatre Cal Bolet: “constarà de dos 
actes, un amb Festival de les flors 
de Genzano, Frescos animats, El 
corsari i La mort del cigne; i un 
altre amb Tongues, un espectacle 
d’estil americà balanchine. El que 
volem és representar el nostre ba-
llet, que no discrimina a ningú i que 
compta amb més de quinze nacio-
nalitats entre els seus membres, i 
per això creiem que el millor és fer 
un espectacle divers”.

Les reserves als espectacles i a 
les formacions es poden fer a 
espectacles.vilafranca.cat. 

L’edició d’enguany comptarà amb classes de diverses modalitats impulsades 
per les escoles de dansa de Vilafranca i amb quatre espectacles

LO.LI.TA és un dels espectacles d’aquesta edició. 6 AJUNTAMENT

Un jove va morir dissabte a la tarda 
per ferides d’arma blanca a Gelida. 
Els Mossos d’Esquadra van rebre 
l’avís cap a dos quarts de set que 
una persona havia estat ferida al 
carrer Joan Rosselló, al barri de 
Sant Salvador, i van activar els 
agents i el Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM), que van localitzar 
el jove però que no el van poder 
salvar. El Jutjat d’Instrucció de 
guàrdia de Vilafranca del Penedès 
va decretar el secret d’actuacions 

Mor un jove 
apunyalat 
al carrer

i els Mossos es van fer càrrec de 
la investigació. 

Dilluns els Mossos d’Esquadra van 
detenir, també a Gelida, dos me-
nors d’edat com a presumptes 
autors de l’apunyalament mortal.

GELIDA

6 ACTUA

GAUDEIX DEL PENEDÈS
a masies i cases rurals de proximitat

#FemPenedès
www.masiesdelpenedes.com



DEL 16 AL 22 D’ABRIL DE 2021 la Fura20

Pla dels Albats. 

Gemma Sivill, directora de la Fundació, el secretari, Joan Manuel Montfort 
i Glòria Pausas, de CaixaBank.

6 MOSSOS D’ESqUADRA

106 persones en risc d’exclusió 
troben feina el 2020 a través 
de la Fundació Pro Penedès

L’any 2020 la Fundació Pro Penedès 
va atendre més de 318 persones de 
col·lectius vulnerables, va assolir 
106 insercions laborals i va impartir 
tres cursos formatius. 

109 usuaris nous
De les 310 persones que va orientar 
a través del programa Incorpora 
(finançat per la Fundació La Cai-
xa), 109 eren noves usuàries i totes 
elles formaven part de dos col·lec-
tius especialment vulnerables: les 
persones amb discapacitat i les que 
es troben en risc d’exclusió social. 
L’atenció que Pro Penedès els va 
oferir s’adreçava a desenvolupar 
la seva ocupabilitat i assolir la seva 
incorporació al mercat laboral. Tot 
i la pandèmia, es van aconseguir 
inserir 106 persones. Tal com co-
mentava Gemma Sivill, directora 
de la Fundació, això ha estat pos-

sible perquè s’ha mantingut el con-
tacte amb 248 empreses i “s’ha 
focalitzat la prospecció als sectors 

VILAFRANCA

Olèrdola té 346 béns 
patrimonials culturals

que més han treballat durant aquest 
període: neteja, logística i alimen-
tació principalment”. 

Quant a les formacions, al llarg de 
2020 es van impulsar tres accions 
formatives de caràcter ocupacional 
destinades a persones sense feina 
i en situació d’alta vulnerabilitat. 
Els cursos han estat sobre serveis 
de neteja (el 70% dels assistents 
van trobar feina), operadors logístic 
4.0 (amb un índex d’inserció laboral 
del 50%) i auxiliar de neteja domi-
ciliària (amb un 25% d’inserció).

Servei Prodomicili
La Fundació Pro Penedès també 
compta amb el Servei Prodomicili, 
una àrea de mediació per a la pro-
moció de serveis domiciliaris 
d’atenció a les persones amb de-
pendència amb l’objectiu de pro-
moure l’ocupació en el sector de 
l’atenció domiciliaria i, alhora, mi-
llorar la qualitat de vida d’aquells 
que utilitzen els serveis. Aquest 
projecte respon a la necessitat 
d’ajudar les persones amb discapa-
citat i la gent gran.

El 2020 es van posar en marxa 8.500 
xecs serveis per atendre més de 175 
persones i es va aconseguir incre-
mentar un 25% el nombre de perso-
nes contractades de la borsa de 
treball de la Fundació Pro Penedès. 
Aquest increment s’explica perquè 
durant el 2020 també es va conso-
lidar el treball en xarxa amb els 
ajuntaments de la comarca adherits 
a la xarxa Prodomicili . 

OLÈRDOLA

Olèrdola ha presentat el nou Mapa 
de Patrimoni Cultural del municipi, 
un document que elabora la Dipu-
tació de Barcelona a petició dels 
ajuntaments. De fet, el que s’ha 
presentat és una actualització, ja 
que Olèrdola ja tenia un mapa ela-
borat l’any 2001. Vint anys després, 
el municipi té inventariats 346 béns 
culturals, tres vegades més dels 
que tenia anteriorment. 

El nou document ha incorporat 
193 nous elements, la majoria dels 
quals corresponents al capítol de 
béns immobles. D’aquesta manera, 
s’han afegit cent un edificis, vuit 
conjunts arquitectònics, vint-i-set 
elements arquitectònics, sis jaci-
ments i sis elements corresponents 
a obra civil. Dels dos primers tipus 
destaquen els edificis d’interès 
patrimonial que hi ha als nuclis de 
població i que no constaven a l’an-
terior document, a més de les bar-

raques de vinya, molt abundants 
al municipi. S’hi han afegit, per 
exemple, els mil·liaris romans de 
Sant Pere Molanta i del Pla dels 
Albats, la torre medieval de la Font 
de l’Ametlló o el molí fariner me-
dieval d’en Coll. 

De patrimoni moble s’han afegit 
dos elements urbans (monuments 
instal·lats a la via pública després 
del 2001). També s’han inclòs vuit 
objectes i quatre col·leccions que 
contenen objectes del municipi. 
Pel que fa al patrimoni documental, 
s’han afegit dos fons documentals 
i un fons d’imatges, tots tres situats 
fora d’Olèrdola.

De patrimoni immaterial s’han afegit 
dues noves fitxes de manifestacions 
festives que corresponen a festes 
majors de barris que no estaven 
incloses i vuit elements de tradició 
oral, un de música i dansa i dos de 

costumari. En darrer lloc s’han afe-
git tres noves fitxes d’espècimens 
botànics i dotze de zones d’interès, 
que amplien notablement aquest 
àmbit dins del conjunt del mapa.

El regidor de patrimoni, Pere Sa-
durní, destacava que la voluntat 
de l’Ajuntament és vetllar per la 
protecció de tots aquests elements 
inventariats. 

L’any passat es van atendre més de 300 persones i es van 
oferir 8.500 xecs de serveis domiciliaris d’atenció

VEGUERIA

Cau una xarxa 
internacional 
de tràfic 
de marihuana 
Dimecres va tenir lloc una opera-
ció antidroga d’escala en el marc 
de la qual es van detenir una cin-
quantena de persones que forma-
ven, suposadament, part d’una 
organització criminal d’origen 
xinès dedicada al tràfic internaci-
onal de marihuana i al blanqueig 
de capital. 

Els Mossos d’Esquadra i la Policia 
Nacional van fer vint-i-tres escor-
colls a diferents nuclis de la pro-
víncia de Barcelona i Tarragona, 
entre elles Vilafranca del Penedès 
i Coma-ruga. 
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BANYERES

Els municipis catalans deixaran 
de cobrar prop de 14,4 milions 
d’euros anuals d’IBI un cop expiri 
la concessió l’AP-7, l’AP-2, la C-32 
i la C-33 el 31 d’agost, d’acord amb 
les quantitats que Abertis va pagar 
el 2020, segons ha pogut saber 
l’ACN. La fi dels peatges implicarà 
que desenes de municipis per on 
transcorren autopistes com l’AP-7 
entre la Jonquera i Tarragona i el 
tram català de l’AP-2 entre el Ven-
drell i Saragossa deixin de perce-
bre aquests recursos. A banda, 
alguns ajuntaments també cobra-
ven l’IBI de les àrees de serveis.

L’Ajuntament de Banyeres del Pe-
nedès, per exemple, deixarà de 
cobrar 235.000 euros per l’AP-7, 
un 7,5% del pressupost. L’alcalde 
d’aquest municipi de 3.200 habi-
tants, Amadeu Benach, ha explicat 
a l’ACN que cobren el 100% de 
l’impost des del 2017 –abans estava 

Banyeres perdrà 
235.000 euros 
d’IBI quan expiri la 
concessió de l’AP-7

L’AP-7 al seu tram per Sant Julià de Ramis. 6 ACN

bonificat al 95%– i que, en el seu 
cas, els han dedicat a eixugar en 
gran part un deute d’1,2 MEUR. 
“No els hem destinat a focs artifi-
cials perquè sabíem que això ca-
ducaria”, defensa Benach.

Malgrat tot, el batlle admet que si 
poguessin cobrar l’IBI un any més, 
tindrien la capacitat d’accelerar 
importants projectes municipals. 
“És com si ens traguessin la millor 
empresa del municipi”, resumeix 
l’alcalde banyerenc. 

De cara al futur, l’alcalde es mos-
tra partidari d’implementar la vi-
nyeta a tot l’Estat espanyol per 
deixar de ser “els únics que pa-
guem peatges”. A més, proposa 
que municipis petits per on creua 
l’autopista percebin una petita 
part dels ingressos corresponents 
a aquesta tarifa plana. “Cal po-
sar-se al segle XXI”, defensa.

BAIX
PENEDÈS

Noticiari

La novel·la Las alas rotas de la 
libélula, d’Eva Molina i Jerónimo 
García, és la guanyadora del cinquè 
Premi Bellvei Negre de novel·la, 
mentre que El lamento del urco, 
de Raúl Montilla, n’és la finalista. 
El veredicte del premi es va donar 
a conèixer dissabte passat en el 
marc de la Jornada Bellvei Negre, 
que per segon any consecutiu va 
fer-se en format virtual i concen-
trada en un matí.

El jurat del certamen va destacar 
que Las alas rotas de la libélula 
tenia una “qualitat narrativa extra-
ordinària” i que la història “atrapa 
el lector i té un desenllaç rodó”. 
Com a premi, els dos autors veuran 
publicada la seva obra, a més de 
rebre 1.200 euros.

Eva Molina (Elx, 1979) és diploma-
da en Educació Social i llicenciada 
en Pedagogia; va formar part del 
col·lectiu valencià d’escriptors LAB 
i ha participat amb un relat a l’an-
tologia 101 crímenes de Valencia. 
Jerónimo García (València, 1977) 
és tècnic superior en Imatge i So i 
llicenciat en Filologia anglesa; ha 

Las alas rotas de 
la libélula guanya 
el 5è Bellvei Negre

Jerónimo García i Eva Molina, autors de la novel·la guanyadora. 6 BELLVEI NEGRE

col·laborat a diverses publicacions, 
ha escrit i dirigit dos curtmetratges 
i és autor del llibre de relats Trama 
de grises i les novel·les Cautivos, 
La rabia del peón (Premi Nacional 
de Novela Ateneo Mercantil de Va-
lencia) i Lidia.

L’obra finalista d’aquest cinquè Bell-
vei Negre és El lamento del urco 
del vallirenc Raúl Montilla, el qual 
rebrà com a premi l’edició electrò-
nica de la novel·la i 500 euros. 

Jornada virtual
El lliurament de premis es va fer 
de manera virtual, a través de les 
xarxes socials. El comissari de 
l’esdeveniment, Ramon Valls, va 
destacar el nivell de les deu novel-
les finalistes i va anunciar que entre 
la guanyadora i la primera finalista 
la diferència de puntuació del jurat 
havia estat només de 0,25 punts. 
Per la seva banda, l’editora de Serial 
Ediciones, coorganitzadora del 
certamen juntament amb l’Ajunta-
ment de Bellvei i Bellvei Ràdio, va 
destacar l’esforç del sector editorial 
i cultural per adaptar-se als canvis 
provocats per la pandèmia.

BELLVEI

Buhos s’emporta 
tres premis 
Enderrock

El dijous passat es va fer l’entrega 
dels Premis Enderrock-XXIII Pre-
mis de la Música Catalana, en què 
el grup creat durant el confinament 
Stay Homas va arrasar amb tres 
guardons del públic.

El grup penedesenc Buhos també 
va tenir un paper notable: es van 
endur els premis al millor artista 
i millor videoclip (amb El dia de 
la victòria) i, a més a més, el di-
rector del Grup Enderrock, Lluís 
Gendrau, els va fer entrega del 
Disc d’Or pel treball Volcans.

BAIx PENEDÈS

6 CEDIDA PER BERNAT ALMIRALL A L’ACN
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LLORENç

El periodista i músic vendrellenc 
Marc Guitart (membre del grup 
Guardafuegos) acaba de publicar 
el llibre Tothom odia el nostre po-
ble. Història de la música pop-rock 
al Vendrell i el Baix Penedès (1962-
2020), coeditat amb la Universitat 
Rovira i Virgili, que fa un repàs per 
la història de la música rock a la 
comarca del Baix Penedès.

Elaborat a partir de la realització 
d’una quarantena d’entrevistes a 
músics, propietaris de locals, pro-
motors de concerts i altres perso-
natges relacionats amb aquesta 
escena, el relat s’inicia amb l’ober-
tura del Cau de l’Arc del Vendrell, 
el primer local on es van progra-
mar actuacions de grups de rock 
de forma regular, i on van tocar 
algunes de les bandes pioneres del 
gènere, com Jerry Grup, Pokers, 
Shock o Els Trempats. A partir 
d’aquí, la història avança cronolò-
gicament a través de vivències i 
anècdotes de grups com Primer 
Asalto, Ruido, Skull Boys, Masaje 
de $, Floretes Marejades, Els Pe-
luts, Blue Blau Band, Els Pantis 
de la Iaia, Malgrat Tot, Boxo, Grito 
de Odio, The Rippers, Sub-Judice, 

Marc Guitart recull  
en un llibre la història 
del rock al Baix Penedès

The Porland’s, Capitán Amor, No-
ise Doctors o James Band, sense 
oblidar l’ascens de Lax’n’Busto i 
l’impacte que això va tenir entre 
el jovent de la comarca.

També s’hi referencia la importàn-
cia de locals com L’Arbosense, el 
Caligrama, la Embajada, L’Agrícol, 
L’Embús o la Fàbrica de Bonastre, 
i d’iniciatives com la Setmana de 
la Joventut, el Lira Rock, els con-
certs de Ca La Padrina i la Grind 
Zone. I es recupera el record de 
concerts com el que va fer La Polla 
Records a la zona de Ca l’Escori. 

BAIx PENEDÈS

Motor de sang, nou poemari  
de Nati Soler Alcaide
La poeta i modista llorencenca 
Nati Soler Alcaide ha tret el poe-
mari Motor de sang (Onada Edi-
cions), amb el qual va guanyar el 
16è premi de poesia Antonio Ma-
tutano - Vila d’Almassora 2020. El 
llibre està prologat per la profes-
sora vilafranquina i crítica literària 
Anna Ruiz Mestres. El títol fa re-
ferència a la manera com es co-
neixien els animals de tir a pagès, 
atès que la seva força era impres-
cindible per realitzar la majoria de 
tasques del camp. Els poemes que 
s’hi recullen mostren la força que 
hom retroba dins seu en l’etapa de 
la maduresa i que impulsa a prac-
ticar l’autèntica llibertat.

Nati Soler havia publicat anterior-
ment llibres com Cadells de gat 
(Ònix, 2020), Diuen... escrits pro-

pers (Cossetània, 2016), La lenti-
tud del ramat (Premi Màrius Tor-
res 2014), La casa amb set 
butxaques (Premi Grandalla, 2008) 
i Les dents del gat (Premi Vila de 
Martorell, 2003), entre altres.

Dissabte tindrà lloc al pati del Mu-
seu Deu l’acte de presentació del 
llibre Un camí que porta a l’origen 
del Vendrell medieval, de la histo-
riadora Núria Canyelles, editat per 
l’Institut d’Estudis Penedesencs. 
Ateses les restriccions de la pan-
dèmia, l’accés hi està limitat, a 
hores d’ara s’han exhaurit les pla-
ces disponibles i l’acte es podrà 
seguir en diferit mitjançant el canal 
de youtube de l’IEP, ja que serà 
enregistrat.

Una carta del rei Pere III (IV) escrita 
en un pergamí amb data del 16 de 
setembre de 1342 és el punt de par-
tida d’una investigació que portarà 
els lectors a conèixer els fets suc-
ceïts al Vendrell, on la població va 
tallar el camí ral i va desviar el seu 
recorregut perquè volien que passés 
pel mig del poble. A partir d’aquest 
moment, l’autora va desvelant com 
era la vida, les relacions de poder, 
les disputes per les propietats i com 
s’havia anat estructurant el territori 
fins a portar-nos a l’origen del Ven-
drell medieval. Un llibre d’història, 
escrit amb un llenguatge planer per 
fer arribar a tothom la història del 
Vendrell, de la comarca, de la ve-
gueria i de Catalunya.

Núria Canyelles 
s’endinsa en l’origen 
medieval del Vendrell

Núria Canyelles, llicenciada en His-
tòria Medieval per la UAB, és co-
autora de la Norma de Descripció 
Arxivística de Catalunya (NODAC, 
2006) i d’Història del Vendrell 
(2003). i ha publicat el llibre Cler-
gues i pecats a la baixa edat mit-
jana. El cas del Vendrell i Sant 
Vicenç de Calders (2009), treball 
guanyador del Premi Sant Raimon 
de Penyafort (2004), i el conte La 
Caterina, remeiera o bruixa? 
(2006), dins la col·lecció de “Contes 
del Penedès” promoguda per la 
Fundació Àngels Garriga de Mata.

EL VENDRELL

L’Ajuntament tem que Adif 
separi Calafell amb un mur

La via de Calafell parteix el municipi per la meitat. 6 AJUNTAMENT

CALAFELL

el soroll dels trens, no ha estat ben 
rebut pel consistori, que considera 
“una barbaritat” la proposta d’Adif, 
ja que podria suposar la construcció 
d’un mur a la via del tren. Aquest 
mur dividiria el terme en dues parts, 
ja que la via travessa el municipi, i 
implicaria l’aixecament d’una bar-
rera de gran impacte visual entre 
les dues bandes de la via.

L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, 
explicava que Adif no ha informat 
del tipus de protecció que s’utilit-
zaria, i que només ha remès el 
projecte d’expropiacions als mu-
nicipis afectats, que van des de 
Tarragona fins a Cunit: “estem 
preocupats perquè la via ja separa 
en dos el municipi i només faltaria 
que ara hi aixequessin un mur de 
Berlín”, apunta.

Ferré opina que la reducció del 
soroll que provoquen els trens és 
una bona iniciativa, però afirma 
que “no pot fer-se a qualsevol preu”. 

Aquesta setmana l’Ajuntament de 
Calafell ha anunciat que presentarà 
al·legacions al projecte de protec-
cions acústiques a la via del tren 

que vol instal·lar Adif (l’Adminis-
trador d’Infraestructures Ferrovià-
ries de l’Estat espanyol). El projec-
te, que tenia per objectiu controlar 

En marxa 
el mòdul covid 
del CAP de Cunit
El Departament de Salut de la Ge-
neralitat de Catalunya ha posat en 
marxa aquesta setmana tres nous 
mòduls de suport per a l’activitat 
relacionada amb el coronavirus, 
un dels quals al costat del CAP de 
Cunit. Aquests mòduls pretenen 
absorbir les proves PCR, vacuna-
cions o atenció dels pacients amb 
sospita de covid-19 per garantir 
dobles circuits i augmentar la se-
guretat de la ciutadania i els pro-
fessionals. Els mòduls compten 
amb 45 m2 coberts i una pèrgola 
exterior de 15 metres, una consul-
ta, un espai d’atenció al pacient i 
dos punts per a proves PCR. En 
total, Salut pretén instal·lar abans 
de l’estiu 18 mòduls a la regió Me-
tropolitana Sud, un dels quals al 
CAP Sant Joan de Vilanova i un 
altre al CAP Nord de Vilafranca.

CUNIT

El mòdul de Cunit. 6 SALUT
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RIBES

Els treballs de rehabilitació del 
castell de Bell-lloc estan arribant 
a la seva fi i, si no hi ha cap con-
tratemps, a finals de maig l’Ajun-
tament farà tot un cap de setmana 
d’actes inaugurals per donar so-
lemnitat a la recuperació per al 
municipi d’aquest emblemàtic 
edifici. A l’estiu l’alcaldessa de Sant 
Pere de Ribes, Abigail Garrido, 
havia anunciat que estaria per Sant 
Pau, i finalment s’haurà allargat 
quatre mesos més.

Garrido explica que les obres que 
s’hi han fet han estat “molt respec-
tuoses amb la història i amb l’edi-
fici”, mantenint-hi totes les estan-
ces, amb bigues i portes de fusta 
i el manteniment de molts elements 
arquitectònics que no deixen cap 
ombra de dubte que les visites es 
troben en un monument històric. 
Les obres hauran costat 700.000 
euros, el 57% dels quals hauran 
vingut de subvencions.

Les castanyoles
Així, tan sols arribar ja es pot ob-
servar el camí arranjat i amb pla-
fons explicatius; també hi ha pla-

El castell  
de Sota-ribes 
museïtzat obrirà  
a finals de maig
Es farà un itinerari turístic que 
passarà pel castell, l’ermita de Sant 
Pau, les Timbes i el futur centre 
d’interpretació dels indians

teixa primavera. A partir d’aquí, 
entre ermita, castell i indians, el 
Consistori redoblarà la seva aposta 
per la promoció turística del mu-
nicipi, vinculada a elements patri-
monials “i orientada a un turisme 
familiar i respectuós amb la natu-
ra”, ha indicat Garrido.

Pati d’entrada al castell, que aviat estarà obert a visites. 6 LA FURA

fons al pati del castell, que està 
enjardinat i que fa la funció de 
benvinguda. Des d’allà es pot ac-
cedir a la sala de tastos o bé al 
castell, on hi ha recepció i punt 
d’informació i accés a les estances. 
Als pisos superiors hi haurà l’espai 
dedicat a José de Udaeta, el mes-
tre de les castanyoles, que hi va 
viure. El seu dormitori es trobava 
precisament a la torre circular del 
castell, de 19 metres d’alçada, i 
que és l’únic element que es con-
serva del conjunt defensiu dels 
segles IX-X.

Ribes turístic
El regidor de Cultura, Josep 
Moya, també ha anunciat que el 
renovat castell podrà ser escenari 
de múltiples actes culturals de 
caràcter local i comarcal, per 
exemple, hi poden haver concerts 
de petit format al pati interior, 
també s’hi poden fer casaments, 
o concerts de més gran format a 
l’exterior del recinte.

D’altra banda, coincidint amb 
l’obertura del castell de Sota-ribes 
restaurat, s’ha creat una ruta cir-

cular de 4,25 quilòmetres entre 
bosc, vinyes, masies i torrents al 
voltant de Ribes, que unirà el cas-
tell mateix  amb l’ermita de Sant 
Pau (també restaurada), les Tim-
bes i el futur centre d’interpretació 
dels indians, que l’Ajuntament 
també preveu obrir aquesta ma-

GARRAF

Noticiari

Videoclip de 
Desmemoriat
El grup Lavanda, del vilanoví Dani 
Poveda, acaba de fer públic el vi-
deoclip de Desmemoriat, una de 
les cançons incloses dins del seu 
àlbum de debut, Llinatge del desig, 
publicat al gener. El clip ha estat 
dirigit per Gem Bernardó. Compos-
ta a partir de l’experiència de la 
pèrdua de familiars, la cançó tracta 

VILANOVA

sobre “el record dels que no hi són, 
la melangia i la ceguesa voluntària 
per transformar la realitat en una 
realitat més suportable”.
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El vilanoví Xavier Soler ha publicat 
l’assaig Ara o mai (Angle Edito-
rial), que té com a objectiu explicar 
de forma senzilla com funciona el 
planeta Terra, el seu clima i la hu-
manitat; exposar els problemes 
ambientals que l’amenacen, i tro-
bar alternatives a l’actual forma 
de viure. Soler hi explica que “la 
Terra i la vida han evolucionat 
juntes durant 4.000 milions d’anys 
i s’han acoblat mútuament, però 
nosaltres no som més que uns es-
pectadors nouvinguts a aquesta 
llarga pel·lícula de la Terra, nosal-
tres no vam participar en cap de 
les seves grans transformacions i, 
tanmateix, hem provocat una 
transformació que no sabem fins 
on pot arribar ni si la podrem atu-
rar, però que està ja comprometent 
el nostre futur més immediat”.

Al llibre, l’autor relata que els hu-
mans “no podem veure els gasos 
atmosfèrics, ni la calor acumulada 
als oceans, la degradació del fito-
plàncton marí, l’estat real de les 
selves o les espècies que desapa-
reixen”, i que aquesta dificultat de 
tenir una visió global, panoràmica 
i de comprendre els temps en què 
actuen molts processos naturals, 
ens han portat al descontrol actual 
del clima.

Depèn de nosaltres
No obstant això, Ara o mai no 
pretén donar una visió catastrofista 
del futur. Soler considera si som 
capaços de reduir el consum de 
manera global, d’implantar les 

Xavier Soler publica 
l’assaig sobre el canvi 
climàtic Ara o mai

energies renovables i de reduir de 
manera dràstica les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle, dispo-
sem de l’oportunitat, potser l’últi-
ma, d’evitar una evolució irrever-
sible del clima. Segons Soler, cal 
canviar la nostra forma de vida i 
l’actual de model econòmic liberal, 
que basa el progrés en un procés 
il·limitat de producció, consum i 
creixement, i en un dispendi de 
materials i d’energia sense límits.

Xavier Soler és doctor en Ciències 
Geològiques i màster en Hidroge-
ologia. Ha treballat més de trenta 
anys com a professor de geodinà-
mica la UAB; ha realitzat i publicat 
nombrosos treballs d’investigació 
i de divulgació sobre climatologia 
i ciències ambientals; i ha treballat 
com a dissenyador de vaixells. 
També és autor de la novel·la La 
muntanya del Cardenal (El Cep 
i la Nansa).

VILANOVA

El Teatre Principal acollirà aquest 
divendres a les 7 de la tarda la 
presentació del llibre L’Abans: 
Recull gràfic de Vilanova i la Gel-
trú (1960 - 1991), que és la con-
tinuació de L’Abans publicat l’any 
passat corresponent al període 
1873-1965. Al llarg de 888 pàgines, 
es reflecteix un període relativa-
ment breu però amb significatius 
canvis socials i polítics que van 
transformar tots i cadascun dels 
àmbits de la societat.

Les imatges seleccionades relaten 
la història més recent i esdevenen 
un fidel testimoni de com en els 
anys seixanta Vilanova i la Geltrú 
començava a fer les seves prime-
res passes cap a una gran trans-
formació, que es refermaria amb 
l’arribada de la democràcia amb 
un Ajuntament sorgit de les pri-
meres eleccions municipals l’any 
1979.

El llibre ha estat coordinat per 
Anna Lleó i Xavier López, i compta 
amb textos d’Albert Tubau, Sixte 

Segona entrega  
de L’Abans, amb fotos de 
Vilanova del 1960 al 1991

Moral, Bienve Moya, Assumpta 
Baig, Enric Garriga i Josep M. Rà-
fols, entre altres.

El segon volum de L’Abans de 
Vilanova (editorial Efadós) ha 
estat possible gràcies a la col·la-
boració de l’Arxiu Comarcal del 
Garraf i de l’Ajuntament. Es ven 
al preu de 175 euros, Per assistir 
a la seva presentació, cal inscrip-
ció prèvia al tel. 93 815 91 21.

VILANOVA

Vilanova acollirà el primer Congrés  
de Màrqueting Gastronòmic de Catalunya

Conxi Martínez, Jordi González i Rosa Huguet. 6 NODE GARRAF

ja Foods) i Mireia Torres (celler 
Família Torres, entre altres). El 
dia 29 hi haurà doble sessió de 
matí i tarda, amb intervencions 
de Marta Amorós (gerent de Clús-
ter Gourmet de Catalunya), Lluís 
Codó (director del Grup Horeca) 
i Carlos Erroz (director de màr-
queting de Veritas), entre altres. 

I la sessió de cloenda del dia 30 
al matí comptarà amb Francesc 
Galí (cap de màrqueting de La 
Fageda) i Toni Massanés (director 
de la Fundació Alicia), entre al-
tres. En total, entre ponències i 
taules rodones, al congrés hi par-
ticiparan una quarantena de 
persones.

Del 28 al 30 d’abril de 2021, l’edifici 
Neàpolis de Vilanova acollirà el 
primer Congrés de Màrqueting 
Gastronòmic de Catalunya, que 
vol ser un aparador de noves ten-
dències i d’intercanvi entre pro-
fessionals. El Gurmet.cat és una 
de les accions que impulsa Node 
Garraf, conjuntament amb l’Ajun-
tament, amb l’objectiu promocio-
nar la comarca com a destinació 
de turisme gurmet, de bracet amb 
els gremis d’hostaleria.

La programació central congres-
sual serà una successió de ponèn-
cies i taules amb representants de 
les companyies de prestigi. L’eix 
vertebrador del certamen tindrà 
en compte el producte, la marca, 
el mercat i la comunicació en tots 
els seus processos.

Així, entre els ponents, a la sessió 
inaugural del dimecres, dia 28, a 
la tarda, hi haurà la xef Carme 
Ruscalleda, Sergi López (La Gran-

ERC homenatja el personal 
sanitari amb el premi Ventosa
La secció local d’ERC ha decidit 
dedicar la novena edició dels Pre-
mis Ventosa i Roig a tres col·lectius 
que han estat a primera línia de la 
lluita contra la pandèmia, com són 
el personal sanitari, el personal 
essencial i les persones i entitats 
que han participat de projectes de 
voluntariat. Cadascun dels col·lec-
tius tindrà un quadre personalitzat 
pintat pel vilanoví Ferrer Margalet, 
formant entre les tres peces una 
sola obra d’art. Les tres peces se-
ran lliurades per a la seva exposi-
ció als tres centres d’atenció pri-

mària de la ciutat: el CAP Jaume 
I, el CAP de Sant Joan, i el CAPI 
de Baix-a-Mar. Aquesta entrega es 
realitzarà, davant la impossibilitat 
de celebrar el tradicional Sopar 
de la República, a finals del mes 
d’abril, en un acte que es farà se-
guint les mesures que dictaminin 
els protocols vigents.

Tradicionalment els Premis Ven-
tosa i Roig d’ERC Vilanova es lliu-
raven a una entitat i una persona-
litat de la ciutat que encarnaven 
valors republicans.

Es presenta 
el projecte 
Crea&TIC
Vilanova posarà en marxa el 
Crea&TIC, un projecte per incor-
porar la innovació i les tecnologies 
disruptives a les empreses locals 
i generar talent tecnològic. Aquesta 
proposta ha rebut una subvenció 
de la Diputació de 163.098 euros 
en dos anys. La regidora d’Inno-
vació, Conxi Martínez, explica que 
“es tracta de detectar l’estat de la 
innovació a la ciutat i trobar agents 
disposats a formar-se en tecnolo-
gies disruptives”. Aquests apre-
nentatges se centren en la realitat 
augmentada i el 5G, i inclouen 
àmbits com el big data, block 
chain, 3D i intel·ligència artificial. 
L’Ajuntament oferirà formació tant 
per actualitzar coneixements com 
per adquirir noves habilitats.

VILANOVA
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Es millora 
l’enllumenat 
de Ribes

El T-Jove, o PlaTea Jove, és un 
cicle de teatre fet principalment 
per joves i adreçat a tots els pú-
blics però molt especialment al 
jovent, que el Círcol Catòlic de 
Vilanova i la Geltrú impulsa per 
primer cop amb cinc representa-
cions, una per mes.

Segons explica la presidenta de 
l’entitat, Judit Llaó, “la idea neix 
en el moment que tenim una com-
panyia residencial que elabora un 
projecte però li surten poques 
oportunitats de sortir a representar 
fora d’aquí”. Un problema que és 
comú a moltes companyies joves. 
“Sempre al teatre hi ha les matei-
xes companyies i actors, i està bé 
que hi hagi companyies noves”, ha 
dit la presidenta del Catòlic.

nat públic i del quadre de protec-
ció i comandament número 8, un 
dels més grans del nucli de Ribes. 
L’actuació permetrà realitzar cor-
reccions necessàries en un dels 
sectors del nucli que més avaries 
ha patit en els darrers anys, d’un 
entorn perimetral d’1,4 quilòme-
tres, que inclou trams del passeig 
de Circumval·lació, el carrer Mare 
de Déu de Montserrat i l’avinguda 

El Círcol Catòlic impulsa un 
cicle de teatre jove, per a joves
El T-Jove ha programat cinc representacions a càrrec de 
nous actors i actrius, elencs nous i joves talents del teatre

És així com sorgeix el PlaTea Jove. 
Una mostra de teatre feta per joves 
actors i actrius i que vol omplir la 
platea de joves espectadors. per 
facilitar-ho, el públic menor de 20 
anys tindrà un preu especial de 10 
euros per representació, que seran 
24 euros si s’agafa un abonament 
per a tres funcions, o de 35 per al 
cicle de cinc funcions sencer. Idèn-
tic preu tindran els socis i sòcies 
del Círcol Catòlic, mentre que la 
franja d’edats d’entre 20 i 30 anys 
ho tindran una mica més car i els 
de més de 40 anys, encara més.

Cinc obres fins a l’octubre
Obrirà el cicle Per què els taurons 
(25 d’abril), un projecte de l’Insti-
tut del Teatre, que es reestrenarà 
a Vilanova, amb el vilanoví Àlex 

Pereira com a director. El 16 de 
maig la Companyia Binocles (re-
sident al Catòlic) interpretarà 
L’última trinxera. El 6 de juny, 
una comèdia romàntica, 36 pre-
guntes que faran que t’enamoris. 
Després del parèntesi d’estiu el 
cicle tornarà amb el monòleg Car-
rer de Txernòbil (19 de setembre), 
creat a partir de l’experiència de 
la vídua d’un bomber de la central 
nuclear; i com a cloenda, Bruna, 
el musical (17 d’octubre).

L’alcaldessa Olga Arnau ha valorat 
positivament la iniciativa de “crear 
un espai per fer un viver de per-
sones emprenedores en les arts 
escèniques i que algun dia puguin 
retornar a Vilanova per presentar 
el que creen”.

Joves de l’Escotilló Teatre, interpretant una peça de creació pròpia. 6 LA FURA

VILANOVA

RIBES

VILANOVA

Aquesta setmana està tenint lloc 
a Barcelona el judici, amb jurat 
popular, per la mort amb violència 
ara fa tres anys a Vilanova d’una 
nena de 13 anys. Inicialment, la 
defensa de l’acusat va dir que l’acu-
sat havia atacat la nena al seu do-
micili sense saber que es tractava 
d’una menor i que la va confondre 
amb un intrús, motiu pel qual s’hi 
va llançar a sobre en legítima de-
fensa amb uns ganivets de cuina, 
provocant-li les ferides que serien 
mortals. També considera que no 
està provat l’abús sexual.

Fiscalia i acusació, però, creuen 
que l’acusat va actuar de manera 
calculada, amb l’objectiu de cons-
truir les proves necessàries per 
justificar a posteriori l’atac mortal. 
L’advocat de l’acusació va recalcar 
que l’acció violenta de l’acusat es 
devia a una “intenció de tenir una 
relació sexual” amb la petita, motiu 
pel qual, quan aquesta s’hi va re-
sistir, “l’acusat la va estrangular”. 
La defensa va adduir que l’acusat 
té una forta dependència de l’al-
cohol i l’addicció als estupefaents, 
un fet que va confirmar una de les 
germanes, que a més el va titllar 
de “maltractador psicològic” i de 
provocar moltes baralles. També 
l’exparella va dir que era una per-
sona “a vegades agressiva”.

Per la seva part, els oncles de la 
víctima, que van trobar el cos sen-
se vida de la nena al pis de l’acusat, 
van assegurar que l’home estava 
serè i sense evidències d’estar 

Se celebra el judici 
per la mort d’una 
nena de 13 anys de 
Vilanova fa tres anys

drogat. També els agents policials 
que van acudir al lloc dels fets van 
dir que l’acusat va actuar amb co-
herència i serenitat en tot moment, 
fins i tot un cop es va localitzar el 
cos de la nena, i que s’intentava 
exculpar. Finalment, els Mossos 
d’Esquadra van explicar que havi-
en trobat desenes d’indicis que 
demostrarien que l’acusat de matar 
una nena va intentar esborrar evi-
dències del crim: es va trobar una 
ampolla de lleixiu buida a l’habi-
tació on hi havia el cadàver i l’es-
tança feia molta olor d’aquest 
producte; es va trobar sang i ADN 
de la víctima en un pal de fregar, 
un cubell d’aigua, la banyera, la 
pica i la cuina; i unes càmeres de 
videovigilància el van gravar al 
vespre portant dues bosses d’es-
combraries a contenidors allunyats 
de casa seva.

Imatge del judici, a Barcelona. 6 ALBERT SEGURA - ACN

El judici  
se celebra  
a Barcelona  
i es fa amb  
jurat popular

Joan Maragall, entre altres. S’estan 
substituint línies elèctriques so-
terrades i fanals, i instal·lant pi-
quetes i cables per millorar la 
instal·lació a posta de terra.

L’actuació té un cost de 212.674,44 
euros i es farà en cinc fases entre 
els mesos d’abril i juny, per afectar 
cada vegada el mínim de carrers 
possible.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ri-
bes ha posat en marxa aquest mes 
d’abril els treballs de millora de la 
instal·lació elèctrica de l’enllume-
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AQUEST SANT JORDI FES-LI
UN REGAL AL TEU PLANETA

I ALS QUE VINDRAN DARRERE TEU
L’autor destinarà els seus beneficis del llibre a promoure energies netes

Anunci Ara o mai.indd   1 1/4/21   12:09

Salut farà un cribratge 
massiu al campus de l’UPC

El ple dona llum verda a regular 
amb zona blava l’aparcament  
al Prat de Vilanova

El cribratge es farà del 26 al 28 d’abril. 6 ACN

Àrea verda d’estacionament al barri de Mar de Vilanova. 6 LA FURA ARXIU

El Departament de Salut ha impul-
sat un cribratge massiu per detec-
tar el virus de la covid-19 entre la 
comunitat universitària d’arreu de 
Catalunya i tallar les cadenes de 
transmissió del virus en un moment 
en què les dades epidemiològiques 
apunten a un increment de casos 
entre la població. Al campus de la 
UPC de Vilanova i la Geltrú aquest 
cribratge es farà els dies 26, 27 i 
28 d’abril de nou a dues.

La participació en el cribratge és 
voluntària i s’adreça a tota la co-

munitat universitària, tant a l’alum-
nat com al personal docent i d’ad-
ministració i serveis, sempre que 
no tinguin símptomes i que no 
hagin estat vacunats. En els punts 
de cribratge es faran proves PCR 
i test serològic ràpid amb sang 
capil·lar. Aquest darrer permetrà 
saber si la persona presenta anti-
cossos i, per tant, si ha passat la 
malaltia. Els participants podran 
decidir fer-se les dues proves o 
només la PCR i els resultats es 
podran consultar a través de la 
Meva Salut. 

L’Associació africana del Garraf 
Ande Diapo ha començat aquest 
cap de setmana una campanya 
solidària per recaptar fons per 
poder repatriar el jove vilanoví 
Ahmedou Diop, que va morir la 
setmana passada amb 18 anys. 
Per aquest motiu han habilitat 
un compte corrent (ES50 2100 
0404 9201 0123 2299) perquè tot-
hom que vulgui pugui fer-hi 
aportacions.

questa, l’AMTU s’ha basat en les 
preguntes realitzades a una mostra 
de 44 usuaris del TAD, que repre-
senten un 34% del total que fa ús 
d’aquest servei.

El principal motiu per utilitzar 
aquest servei és laboral (un 30% 
dels usuaris), sigui de manera di-
recta o combinada amb altres mit-
jans de transport. Altres motius 
tenen una freqüència molt menor, 
com anar a comprar (16%), visites 
mèdiques (14%), gestions personals 
(14%) i estudis (14%). Gairebé la 
meitat dels usuaris (46,5%) enllaça 
el TAD amb algun altre mitjà de 
transport per arribar a la seva des-
tinació final. En les connexions 
intermodals, el principal servei 
amb el qual enllacen (60% dels ca-
sos) és el bus Vilanova-Sant Pere 
de Ribes -Sitges), seguit del Bus 
exprés a Barcelona (30%).

El servei de transport a demanda 
(TAD) de Sant Pere de Ribes és 
valorat pels seus usuaris i usuàries 
amb una puntuació mitjana de 9,3 
sobre 10, cosa que demostra l’alt 
grau de satisfacció de les persones 
que utilitzen aquesta modalitat de 
transport. Així es desprèn de l’en-
questa de satisfacció que ha rea-
litzat l’Associació de municipis per 
la Mobilitat i el Transport Urbà 
(AMTU) sobre els primers dos 
anys de servei del TAD, i que també 
revela altres dades d’interès, com 
l’increment de viatgers des que es 
va posar en funcionament el servei, 
o que bona part dels seus usuaris 
opta per aquesta modalitat de 
transport públic tot i tenir vehicle 
privat (32% del total). En dos anys, 
el nombre d’usuaris ha augmentat 
un 10% i ja ha transportat un total 
de 10.037 viatgers, en 5.860 serveis 
efectuats. Per a dur a terme l’en-

Capta solidària 
per repatriar un 
veí senegalès

10.000 viatgers en dos anys  
de transport a demanda

El ple de l’Ajuntament va aprovar 
dilluns encarregar a la societat 
municipal VNG Aparcaments re-
gular amb zona verda per al veïnat 
i zona blava per a la resta de con-
ductors l’estacionament al barri 
del Prat de Vilanova. També esta-
blirà zones amb prioritat invertida. 
De fet, l’Ajuntament i el veïnat ja 
tenien previst fer-ho l’any passat, 
però la pandèmia ho va endarrerir. 
El Prat de Vilanova és l’únic barri 
litoral de la ciutat que té estacio-
nament lliure a l’estiu. Els treballs 
de senyalització i abalisament al 
barri començaran al mes de maig.

Enver Aznar (Som VNG) va dir que 
“el barri necessita posar ordre en 
aquest tema, especialment per les 
situacions de caos que es produ-
eixen a l’estiu”. Gerard Llobet va 
argumentar l’abstenció del PSC 
perquè no ha pogut estudiar el 
projecte.

Per reordenar la circulació del Prat 
de Vilanova, es crearan itineraris 
per a vianants a tot el barri, senya-

litzant carrers amb prioritat per 
als vianants i ampliant voreres amb 
senyalització a la calçada, a més 
de la senyalització dels passos de 
vianants. Respecte a l’estaciona-
ment, s’habilitarà àrea verda pre-
ferent per al veïnat i zones blaves 
per als visitants, eliminant els 
estacionaments indeguts a les zo-
nes verdes del torrent i del marge 
de les vies del tren.

El regidor de Mobilitat de Vilano-
va, Antoni Palacios, ha posat en 
relleu que aquesta intervenció ha 
estat llargament reivindicada pel 
veïnat del barri. “La inversió de 
300.000 euros que l’Ajuntament, 
a través de l’empresa VNG Apar-
caments, realitzarà en els pròxims 
mesos és la més important que 
s’ha fet en el barri des de fa molts 
anys”.

VILANOVA VILANOVA

RIBES VILANOVA
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Dissabte es va disputar a Barcelo-
na la Copa d’Espanya Catalunya 
de la categoria absoluta - 48è trofeu 
internacional Ciutat de Barcelona, 
en la qual van participar quatre 
competidors del Club Uematsu 
Judo Olèrdola. Entre ells, Aina 
Cornellà s’hi va penjar la medalla 
de plata. D’altra banda, el 27 de 
març, va tenir lloc a Badia del Va-
llès el primer trofeu classificatori 
pel campionat estatal que tindrà 
lloc al juny i els júniors Manel Ter-
raza va assolir la plata, Ivan Moroz 
el bronze i van quedar cinquens el 
júnior Eloi Llosas i la cadet Irene 
Romero.

VILAFRANCA

El CE Noia Freixenet va disputar 
la setmana passada l’atípica fase 
de classificació per al play off de 
la Lliga Europea d’hoquei patins 
a Luso (Portugal), però no va po-
der fer res per classificar-se. Di-
vendres al migdia perdia 7 a 4 
davant del Porto i dissabte al mig-
dia aconseguir empatar a 5 davant 
del Barcelos. En tots dos partits 
va competir a alt nivell, però no 
n’hi va haver prou.

L’equip sadurninenc va donar la 
sorpresa fins ben entrada la sego-
na part, en el partit disputat contra 
el Porto. A mitja primera part do-
minava per 0 a 3, amb dos gols de 
Pol Manrubia i un tercer, de penal 
de Xavi Costa. Abans del descans, 
els portuguesos havien escurçat 
distàncies amb dos gols, però a la 
represa el Noia encara va fer el 
quart, obra de Manrubia, de falta 
directa. A partir d’aquí, en tres mi-

nuts tot l’avantatge obtingut se’n 
va anar en orris. ja que entre el 
minut 30 i el 32 es va passar de 2-4 
a 5-4 i els lusitans encara en van 
marcar dos més.

L’endemà, contra el Barcelos, el 
Noia va estar a punt de donar la 
sorpresa i va treure un punt sim-
bòlic, que haurien pogut ser tres, 
tot i que tampoc els hauria servit 
per classificar-se. Un partit amb 
alternances en el marcador, que 
hauria pogut guanyar qualsevol 
dels dos, que va començar domi-
nant l’equip de la capital del cava 
fins a situar-se 3 a 1 a la mitja part. 
Al segon temps, els portuguesos 
van remuntar i es van posar per 
davant 3 a 4. El Noia en va marcar 
dos més i va tenir la victòria a tocar, 
però a manca de dos minuts els 
van empatar. Els gols del Noia, de
Jordi Ferrer, Xai Costa (2) i Pol 
Manrubia (2).

Esports

trabajos forestales

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

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

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

SERVICIOS FORESTALES EJ S.L.

VeNdA direcTA de lleNyA a: 
Ctra. Sant Jaume dels Domenys, km 2,2 
i Servei a DomiCili

ALT PENEDÈS

El FC Vilafranca comença 
el play off amb mal peu
El FC Vilafranca va començar dis-
sabte de la pitjor manera possible 
la fase d’ascens a 2a Divisió B del 
futbol estatal, amb una derrota 
clara per 0 a 3 davant del Girona 
B, en el pitjor partit de la tempo-
rada. El degà penedesenc, que 
havia fet una segona volta en què 
no havia perdut ni un partit, va 
caure amb claredat en la primera 
de les sis finals d’aquesta fase. Això 
no obstant, les possibilitats seguei-

xen intactes atès que pujaran di-
rectament els dos primers classi-
ficats, n’hi ha un que ja ho té 
pràcticament fet (l’Europa, amb 
47 punts), un de gairebé descartat 
(el Granollers, amb 33 punts) i als 
altres quatre equips els separen 
tan sols dos punts: Girona B, Vila-
franca i Cerdanyola (el proper ri-
val) sumen 40 punts i el Terrassa, 
38. El partit següent, diumenge a 
les 12 del migdia a Cerdanyola.

SANT SADURNí

El Noia competeix  
a la Lliga Europea,  
però no n’hi ha prou

El Noia va caure a la primera fase. 6 MóNICA ARCAY (HOCKEY GLOBAL)

L’Esportiu obté dos triomfs 
i tres rècords comarcals  
a la Lliga Catalana

El passat cap de setmana es va 
reprendre a Mollet la Lliga Catala-
na d’Atletisme, amb la participació 
de 42 atletes del conjunt absolut 
del Club Esportiu Penedès. El seu 
objectiu: mantenir la 3a categoria.  
De la jornada en destaquen dos 
triomfs; un als 5.000 metres marxa 
de la veterana Olga Cabrera, amb 
remuntada inclosa, i l’altra de l’at-
leta juvenil Carlota Trisant, que 
guanyava amb claredat als 800 
metres llisos, en el dia de la seva 

estrena en l’equip absolut. També 
van caure tres rècords comarcals: 
el de llançament de pes, de la mà 
de Carles Lumbreras (en categoria 
promesa), que feia un tir de 11,17 
metres; Sònia López va fer un cro-
no de 28” 65 als 200 metres llisos 
(F40) i Josep Anton Turdiu (M55) 
feia un temps de 28’ 27” 59 en 5.000 
metres marxa. A més, Arnau Marín, 
als 3.000 metres obstacles, era se-
gon, i Blanca Weber quedava ter-
cera al triple salt.

OLÈRDOLA

Aina Cornellà, 
segona judoka

El vilafranquí Sanku, lluitant per una pilota, dissabte. 6 FC VILAFRANCA
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Empresa

SUBIRATS

Al Penedès hi ha molta tradició de 
celebrar els tres tombs. Es comen-
cen a celebrar per Sant Antoni a 
Vilanova, el 17 de gener, i de ve-
gades al mes de maig encara hi ha 
algun municipi que els celebra. 
Fins ara no hi havia, no obstant 
això, cap museu que fes honors a 
aquesta passió pels cavalls, les 
eugues i els carruatges. I aquesta 
mancança es va corregir el cap de 
setmana passat, amb l’obertura 
dins les instal·lacions del Merca-
xollo a Subirats del Museu del 
Carro del Cavall.

La família propietària d’aquest es-
tabliment de venda d’objectes de 
segona mà hi ha traslladat la seva 
estimació per aquest món, habili-
tant dues sales on hi ha exposades 
una vintena de carruatges de tota 
mena, així com moltes fotografies 
i objectes que tenen a veure tant 
amb el món equí com amb la viti-
vinicultura tradicional. De mo-
ment, es programen visites guiades 
els dissabtes a les 12 del migdia i 
a les 5 de la tarda, amb una durada 
que no arriba a una hora.

Quin tipus de carruatges s’hi pot 
trobar? D’entrada, un d’alemany, 
fabricat a Oberzier i que va estar 
llogat durant vuit mesos per fer 
una pel·lícula. A la primera sala es 

Mercaxollo obre a Subirats  
el Museu del Carro del Cavall

poden contemplar dues mallor-
quines (una que servia per repartir 
llet i una altra, de luxe), un carro 
típic de Vilanova, un xarret de fus-
ta de l’any 1800 (restaurat ara fa 
trenta anys); un xarret de luxe, tot 
de ferro, procedent d’Holanda; i 
un carruatge austríac molt antic, 
amb dos eixos.

Presidint aquesta primera sala hi 
ha una imatge de Sant Antoni, 
patró dels animals; records reco-
pilats dels molts tres tombs en els 
quals ha desfilat les diferents ge-
neracions de la família Sabaté; i 
també fotos antigues dels tres 
tombs i de la Fira del Cavall que 

Idiada tindrà 
una xarxa 5G 
per assajar 
amb el vehicle 
autònom

Applus+ Idiada ha adjudicat a 
Orange el desenvolupament d’una 
xarxa privada mòbil –amb cober-
tures 2G, 3G, 4G i 5G totalment 
configurables– a les seves instal-
lacions de Santa Oliva. L’empresa 
que presta serveis de disseny, en-
ginyeria, assaig i homologació de 
vehicles per a la indústria de l’au-
tomòbil compta amb una superfície 
de 370 hectàrees i 12 circuits per 
simular el comportament de vehi-
cles en diferents condicions, per-
metent així la realització d’assajos 
de tota mena. La nova xarxa aju-
darà al desenvolupament del vehi-
cle autònom i connectat.

SANTA OLIVA “L’Enigma2”, 
segona anyada 
del vi Llopart 
de varietat 
incògnita

Una de les dues sales del Museu del Carro del Cavall. 6 LA FURA

es feia cada any el 8 de setembre 
en el marc de les Fires i Festes de 
Sant Sadurní.

La segona sala comença amb un 
carro de morts, que havia estat 
llogat per rodar una pel·lícula. 
També n’hi ha un de Palma de Ma-
llorca, que Dagoll Dagom va fer 
servir durant dos anys per a un 
espectacle; un altre de 1967, tot 
encatifat, que es feia servir per 
anar a mercat, de Castellet i la 
Gornal; un altre procedent de la 
zona de Tremp, també emprat per 
a les feines del camp; un carro 
procedent d’Amèrica, que s’havia 
fet servir als anys 60 i 70 a Esplu-
gues de Llobregat per rodar pel·lí-
cules de l’oest; un altre de presen-
tació, per als concursos; un de 
marató, que té 19 anys; i un carro 
antic per anar a caçar, amb dos 
seients al davant per al conductor 
i l’ajudant i dos al darrere, girables, 
per al senyoret i l’acompanyant, i 
espai per deixar-hi l’escopeta.

Amb aquest museu, Alfons Sabaté 
vol retre homenatge a un món, el 
del cavall, que es resisteix a des-
aparèixer: “de cavalls sempre n’hi 
haurà, abans per fer les feines del 
camp i ara per anar de passeig, 
però sempre n’hi ha hagut i sempre 
n’hi haurà”.

El museu va obrir portes dissabte i consta d’una vintena de 
carruatges, complements i fotos antigues dels tres tombs i 
de la desapareguda Fira del Cavall, entre altres

ELS CASOTS

El celler Llopart acaba de llançar 
al mercat el nou vi “L’Enigma2”, 
que és la segona anyada d’una 
microvinificació de varietat i ela-
boració misterioses. Com ja va 
fer el celler amb la primera anya-
da de l’“Enigma”, ha demanat a 
quatre tastadors que juguin a 
endevinar la varietat del vi i ma-
nifestin les seves impressions. 
Enguany, els tastadors han estat 
l’escriptor Màrius Serra; Amaya 
Cervera, del blog Spanish Wine 
Lover; el sommelier d’El Celler 
de Can Roca Audrey Doré i el 
també sommelier Xavi Ayala, de 
Lo Bistró.

“L’Enigma2” és un vi efímer d’edi-
ció limitada a 2.653 ampolles, de 
l’anyada 2020 i fet a l’empara de 
la DO Penedès. El raïm amb què 
s’ha elaborat aquest vi és d’una 
vinya situada en una zona de 
muntanya de Subirats que es tro-
ba a 360 metres d’altitud. La fin-
ca de Can Llopart comprèn en 
total cent hectàrees de vinya 
pròpia i quatre-centes hectàrees 
de bosc. La vinya es conrea de 
manera ecològica.

Alguns dels 
carros que s’hi 
exposen s’han fet 
servir per rodar 
pel·lícules
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Opinió

Apunts sobre la situació del català actual 

Altres persones trien altres graus: graus potents, graus molt inte-
ressants, com poden ser periodisme, art dramàtic o comunica-
ció audiovisual, però graus que no tenen com a objectiu l’estu-

di de la llengua i la literatura catalanes. És una altra tria, amb unes altres 
motivacions i unes altres sortides laborals. Què passa, però, quan aquest 
col·lectiu accedeix al mercat laboral? Doncs que es troba que no hi ha 
feina del que ha estudiat i que no podrà treballar en el seu àmbit d’espe-
cialitat. I quina sortida troba a aquesta situació? Doncs apuntar-se al 
màster de professorat per poder fer de professor de català.”

“Deixaríeu que els doctors Oriol Mitjà o Antoni Trilla, reputats epidemi-
òlegs, us operessin de cataractes? Deixaríeu que Pilarín Bayés us dissenyés 
els fonaments d’una casa?”

“Certament, hi havia hagut sempre un cert flux de titulats de carreres afins 
que accedien a l’ensenyament del català als instituts; en aquests casos –i 
fins al 2013– se’ls demanava una titulació suplementària: un màster de 
l’especialitat. Però justament, com que a partir del 2010 va implantar-se un 
màster de professorat de secundària que és obligatori per a fer de profes-
sor als instituts, i com que aquest màster, que imparteixen les facultats 
d’Educació, conté diverses “especialitats”, entre elles una de “llengua i li-
teratura catalana i castellana”, algú va decidir que ja no calia demanar un 
altre màster “d’especialitat” i que amb el de professorat ja n’hi havia prou. 
En la pràctica, això va posar al mateix nivell, a l’hora d’accedir a les llistes 
d’interinatges (i fins d’accedir al màster), els filòlegs catalans i els titulats 
de tots aquests altres graus, que ningú no comprovava si tenien formació 
en la matèria. Així, amb l’únic criteri d’accés de la nota mitjana a la carre-
ra, hi havia filòlegs catalans que quedaven fora del màster –i no podien 

anar a fer classes de català– mentre que hi anaven estudiants potser més 
“brillants” però que de filologia no en saben ni un borrall.”

“Com pot algú, per bé que pugui usar-la, ensenyar una llengua si no ha 
reflexionat prèviament sobre aquesta llengua, si no ha pres consciència 
dels mecanismes amb què s’articula?”

“Defujo ara entrar en la qüestió dels mestres, que mereixeria tot un altre article, 
ja que en els plans d’estudis d’aquesta titulació hi han desaparegut, d’una ma-
nera general, les assignatures de llengua i de literatura.”

“En el cas de l’educació infantil i primària, si el percentatge d’alumnes 
que arriba a l’escola amb el català com a llengua familiar amb prou feines 
arriba al 30% (en alguns casos aquest percentatge és igual a zero) és obvi 
que hauríem d’haver format uns mestres especialitzats en l’ensenyament 
de segones llengües, és a dir, en les estratègies d’ensenyament i d’apre-
nentatge pròpies d’un programa d’immersió lingüística... La veritat és 
que aquesta formació, tret de comptadíssimes excepcions, ha desapare-
gut dels plans d’estudis dels nostres centres de formació. Només aprenen 
aquestes estratègies els futurs professors que faran continguts en anglès.”

Arribats a aquest punt, fem una excepció i parlem una mica de xifres. 
En un gràfic titulat ALUMNES ESTRANGERS PER COMARQUES (on 
crec que estrangers vol dir de procedència estrangera) hi observem que 
la mitjana de Catalunya és del 16,2%; a l’Alt Penedès és del 15%; al Baix 
Penedès, del 16,9%, i al Garraf, del 12,3%. Per relacionar-ho una mica 
més, veiem que al Barcelonès és del 18,6% i la presència més alta, la de 
la Segarra, és del 35,7%.

Jaume Rafecas
Professor de català

jrafecas@xtec.cat

Pere Martí i Bertran Professor i escriptor

RAüL GARRIGASAIT (Solsona, 1979) és un traductor, 
assagista i editor ben reconegut en el món cultural 
català. El 2017 ens va sorprendre amb la seva primera 
novel·la, Els estranys (Edicions de 1984), que aquell 
mateix any va ser guardonada amb el Premi Llibreter i 
amb el Premi Òmnium a la Millor Novel·la en Llengua 
Catalana. Ben aviat la crítica se’n va fer ressò i en va 
destacar aspectes d’allò més diversos: la riquesa de 
la llengua i dels registres; la ironia i el fons filosòfic; 
els referents literaris explícits i implícits; el joc nar-
ratiu entre el present de l’autor-traductor-narrador 
i el passat dels protagonistes principals, assentats al 
Solsonès durant la primera guerra carlina; la diversi-
tat d’arguments, sempre lligats per fils més o menys 
gruixuts; els contrastos entre moments d’allò més 
sublims, com poden ser els musicals, amb altres d’allò 
més grotescos i fins i tot repugnants; etc. Totes, val 
a dir-ho, en van parlar amb elogis de tota mena i des 
dels mitjans més variats. 

Avui l’he volguda recuperar i recomanar, sigui per 
rellegir-la, sigui per descobrir-la, perquè a mi em va 
passar per alt, em va quedar colgada al damunt de 
la taula i no ha estat fins a les passades vacances 

de Nadal que, en una d’aquelles sobretaules re-
duïdíssimes, un dels meus fills em va dir que com 
podia ser que no hagués llegit Els estranys. He de 
reconèixer que tenia tota la raó, que la història que 
en Garrigasait crea al voltant del príncep Felix von 
Lichnowsky i de l’aristòcrata Rudolf von Wielemann, 
dos prussians que per raons ben diverses viatgen 
a Catalunya per lluitar al costat dels carlins, no 
només enganxa, sinó que es converteix en un plaer 
ple de detalls i de subtilitats que et fan reflexionar, 
somriure, gaudir, qüestionar, descobrir... tot un món 
d’allò més ric i variat. A tall d’exemple deixeu-me 
destacar escenes impagables com la descoberta 
dels rovellons a la brasa per part de Wielemann; la 
presència de l’autor mateix, com a traductor de les 
memòries de Lichnowsky, que no dubta de signar 
Raül; l’entrada a Solsona de Carles Maria Isidre de 
Borbó i el seu seguici; les llargues vetlles de con-
verses i elucubracions entre Wielemann i el doctor 
Foraster, units per una amistat singular i alhora 
profunda; el ball de carnaval; etc. Us asseguro que 
m’he alegrat molt i molt de no haver-me perdut Els 
estranys, encara que hagi estat una mica tard, i 
per això l’he volguda compartir amb tots vosaltres.

Picada 
(d’ullet)

UN LLIBRE MOLT PREMIAT

Coses de llengua – 52 (3)

Si us hi afegiu avui, heu de saber que aquest és el tercer lliurament d’una sèrie de sis articles que estic publicant setmanalment.

ANTONIO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ
“Antonio de la Cooperativa 
de Banyeres”
Arcos de la Frontera-Banyeres-Vilafranca

Ens va deixar el dia 15 d’abril de 2020, ara fa un any.

No et vam poder fer un comiat com et mereixies,  
però el teu record i la teva manera de ser sempre estaran 

entre nosaltres.
Agraint totes les mostres d’afecte,  

estima i condol rebudes.
La família

Trini Vila Padró 
Ha mort cristianament el dia 9 d’abril de 2021 

a l’edat de 94 anys

La familia agraeix  
les mostres de condol rebudes

La Granada 
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D’aQuEstEs “manErEs” En DIEm pOlÍtICa?

 El 7 d’abril vaig seguir el Ple celebrat pel Consistori d’Olèrdola, atès que com a perso-
na que viu al municipi m’interessen molt les actuacions que va desenvolupant l’equip 
de govern.

quina va ser la meva sorpresa i al mateix temps perplexitat quan vaig veure i escoltar 
com l’alcalde, el Sr. Lucas Ramírez, interpel·lava al final del ple i amb molt males ma-
neres a la regidora de Junts per Olèrdola, Mari Carmen Villanueva, de tal forma com si 
l’excel·lentíssim batlle fos el director d’una orquestra en què els instruments més aguts 
li perforessin les orelles.

M’imagino que en política tot s’hi val, però hi ha una paraula al diccionari que es diu 
educació i respecte envers els teus, encara que siguin de l’oposició. 

Sincerament, no considero que el tarannà del senyor batlle sigui l’adient per aconduir un 
consistori en què la manca de respecte i diàleg es fa palesa en moltes ocasions.

qualsevol que hi estigui interessat, ho pot escoltar als dos darrers minuts accedint a 
Canal 20 Olèrdola. 

Àngels Rius Ventosa
Sant Pere Molanta

VIsIOns sOBrE la VIlaFranCa rEpuBlICana

Aquest dimarts passat, a la sala Zazie del Casal, l’historiador vilafranquí Salvador Campamà 
va pronunciar una conferència amb el títol “Els darrers dies de la Vilafranca republicana. 
Revolució i guerra”, que servia per commemorar el 90è aniversari de la proclamació de 
la República per part del president Francesc Macià. Voldria agrair i felicitar els organit-
zadors per la iniciativa i, alhora, el conferenciant per la seva magnífica dissertació en la 
qual va exposar en clau de resum tota una munió de situacions que es van viure a casa 
nostra durant aquells anys i que haurien pogut conduir a un període políticament més 
saludable, si no fos per l’Alzamiento feixista que tots coneixem. Campamà va fer una 
exposició excel·lent, concisa i ben documentada, adobada amb la projecció d’imatges i 
estadístiques que ajudaven en cada moment a situar-nos en el context precís d’aquella 
època convulsa que els manaires de costum van voler anorrear. Estic segur que a molts 
dels assistents —que podien haver estat encara uns quants més, atesa la seva temàtica 
i l’indubtable interès que hauria de despertar— se’ns va fer curt el temps de poc més 
d’una hora que va durar el discurs; però ja se sap que en els temps que corren calia ser 
a casa a l’hora que fixen els cànons...

Eloi Miralles
Vilafranca del Penedès

sant JOrDI sEnsE EntItats

Com a membre d’una entitat social de Vilafranca considero injustificable que a les enti-
tats no se’ns permeti posar una paradeta aquest any per Sant Jordi. Puc entendre que a 
causa de la pandèmia es prenguin les mesures necessàries per evitar aglomeracions de 
gent, però també penso que Vilafranca és prou gran i disposa de diferents i amplis espais 
per encabir a tothom qui desitgi posar una paradeta aquest dia, tant professionals com 
entitats. En el nostre cas concret, i sabent que com a entitat no podríem participar en 
el mercat de roses i llibres, hem sol·licitat de posar un parell de taules davant l’entrada 
del local de la nostra entitat, al carrer Torrelles de Foix, 30. Es tracta d’un carrer prou 
ample del barri de les Clotes, amb una àmplia zona de passeig similar a una rambla, 
a més, amb la nostra parada podríem dinamitzar el barri durant la diada per a qui no 
vulgui o no pugui desplaçar-se a la rambla, ja que al barri tampoc no hi ha cap llibreria 
ni floristeria. Però la nostra petició ha estat immediatament desestimada només un dia 
després de presentar-la. Ens diuen de l’Ajuntament que segueixen les recomanacions del 
PROCICAT i que no poden permetre més parades que les dels professionals. 

Penso que amb seny no hi ha problema per ser més flexible i que a vegades cal ser-
ho, valorant els pros i contres. Estem ja tots molt cansats d’aquesta pandèmia, de 
tantes restriccions, moltes sense sentit. Les entitats petites com la nostra estem fent 
un gran esforç per sobreviure, per mantenir la motivació d’ajudar a la gent, en el 
nostre cas la gent gran afectada per demències i les seves famílies. És molt frustrant 
que, començant per l’administració que et tanca portes i acabant per la inconsciència 
i la ignorància de la gent, hi hagi bones iniciatives solidàries que morin per manca 
d’atenció i col·laboració.

Marta Surroca Associació El Gotim
Vilafranca del Penedès

llOGuErs aBusIus I tOt tanCat

Botiguers, recordeu que les botigues estaven plenes de gent i el mercat més gran de 
Catalunya era el de Vilafranca. Avui, quasi tot tancat, la meva empresa tancada i també 
l’empresa que em servia vidres de cent vint-i-cinc anys tancada. No sabeu per què està 
passant, això? Està passant pels lloguers abusius. També la justícia està tancada per als 
catalans i els espanyols.

Poseu la veritat a les vostres portes i poseu que els lloguers no superin el 20% del que 
pagueu als vostres treballadors. Aliments amb preu justos, poseu clar que si no rectifiquem 
i no em feu cas en tot el que he dit, haurem d’anar a Mart, perquè aquí les botigues no 
venen. Poseu clar que no atendrem cap ciutadà que no compleixi amb aquest missatge.

Miquel López Torres
Vilafranca del Penedès

BÚSTIA

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.

C/ Sant Pau, 25, Vilafranca | www.qmbcomics.com
info@qmbcomics.com |  608 926 796

Llibreria 
especialitzada en 
CÒMICS i MANGA

Reserva els teus còmics 
per a Sant Jordi

Entra 
a www.lafurapenedes.cat
i segueix l’actualitat diària de la vegueria
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Gastronomia

En boca
Xavi Viles
Sommelier

xaviviles 

LOUNGE ROSÉ BRUT 
Bertha

VARIETAT
Garnatxa i pinot noir

COLOR
Escumós rosat

CRIANÇA
Entre 12 i 14 mesos en rima

DENOMINACIó
Cava

PREU APROXIMAT
10-11 €

MOMENT
Setmana de Sant Jordi

AROMES
Bona intensitat aromàtica. 
Predomini de les aromes 
més primàries del raïm. 
La fruita cítrica recorda el 
pomelo, les fruites més 
carnoses blanques, 
combinades amb fruits 
vermells silvestres, molt 
agradables. És mostra 
força floral, com la rosa 
vermella, i ens dona molta 
frescor i sensació vegetal. 
Un fons més cremós de 
llevats suaus, per arrodonir 
tant en nas com en boca.

EN BOCA
Viu, fresc i divertit.

MARIDATGE
Un entrant de cruixent de 
brie amb melmelada de 
fruits vermells i unes 
postres “lemon pie”.

PER LLEPAR-S’HI 
ELS DITS

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. 938 97 41 55.

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 euros. Esmorzars, dinars, sopars, 
take away . C. Pelegrí Torelló, 1.  
Tel. 93 891 03 65. 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
CAN BELLÉS. Brasa i cuina casolana. 
Menú diari i cap de setmana.  
C. Amàlia Soler, 179.  
Tel. 93 817 43 63.

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

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.

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

Truca’ns al tel. 
936 766 846

 i t’informarem

Vols que el teu 
restaurant 

arribi a 25.300 llars?

Pastís de formatge
per amIC

Ingredients per a 6 persones
500 g de formatge crema (tipus Philadelphia)
400 ml de nata líquida
200 g de sucre
4 ous
20 g de farina
350 g de galetes tipus Maria
70 g de mantega

Preparació
Primer cal triturar les galetes, barrejar-les amb la mantega 
fosa i posar la mescla al fons del motlle del pastís, que anirà 
al congelador. En un bol gran, batem els ous i hi afegim el 
sucre amb l’ajuda de les varetes. Quan la massa estigui 
homogènia, afegim el formatge crema, removem i batem. 
Després hi afegim la crema de llet o nata, removem i hi afegim 
la farina prèviament tamisada. Quan tot estigui ben mesclat  
ho aboquem al motlle damunt de la base de galetes i ho 
fiquem al forn uns 45 minuts a 180°C. Després el deixem 
reposar fora 10 minuts i el desem dues hores a la nevera.

Per AMIC

La primera recepta de truita de 
patates documentada és del 1854, 
i apareix concretament en un llibre 
de receptes de José López Ca-
muñas. L’origen d’aquest plat tan 
tradicional de la península no està 
exempt de discussions, perquè són 
molts els qui volen atribuir-se el 
mèrit de la seva invenció i fer-se 
seva la recepta.

A causa de la multitud de versions 
existents, l’única cosa que sí que 
podem assegurar és que la seva 
aparició se situa entre els segles 
XVIII i principis del XIX. Una ver-
sió és que la va crear Tomás de 
Zumalacárregui durant el setge a 
Bilbao i davant la dificultat d’ali-
mentar correctament a les tropes 
i l’escassetat d’aliments existents.

L’èxit de la truita sens dubte prové 
de la senzillesa dels seus ingredi-
ents i la seva fàcil elaboració.

Ceba: sí o no?
Pel que fa al debat de si incorporar 
o no la ceba als ingredients, no se 
sap tampoc quan es va iniciar i al 
final es redueix a una qüestió del 
gust de cadascú. 

Segons les enquestes, el 71% de 
les persones prefereix la truita 
de patates amb ceba, però els 
premis a la millor truita d’Espanya 
se l’han emportat durant dos 
anys consecutius truites que no 
contenien ceba.

Amb ceba o sense, la truita de pata-
tes és un dels menjars més bons i un 
dels plats més barats que existeixen.

El truc perquè quedi perfecta és 
posar un ou per cada patata que cà-
piga al puny. I, quan hi hagi dubtes, 
afegir un ou de més, perquè sempre 
és millor pecar de molt que de poc 
si no volem que ens acabi sortint 
una truita un xic resseca.

La truita de patates: 
amb ceba o sense?

Menú diari
Menú caps de setmana
Brasa i cuina casolana

C/ Amàlia Soler, 179
93 817 43 63
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Plats i arrossos per emportar
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Serveis
Farmàcies
de torn
EL VENDRELL
Divendres 16
Bueno, cra. de Valls, 57
Dissabte 17
Gas, c. Narcís Monturiol, 16-18
Diumenge 18
Gas, c. Narcís Monturiol, 16-18
Dilluns 19
Parra, c. Sant xavier, 23
Dimarts 20
Rovira, c. Prat de la Riba, 8
Dimecres 21
Sisternes, Av. Sant Vicenç, 37
Dijous 22
Bueno, cra. de Valls, 57

VILAFRANCA
Divendres 16
Benedicto, c. de la Cort, 37
Dissabte 17
Amadó, c. Sant Pere, 2
Diumenge 18
Sant Julià, c. Eugeni d’Ors, 37
Dilluns 19
Av. Tarragona, av. Tarragona, 71
Dimarts 20
Puerto, c. Amàlia Soler, 130
Dimecres 21
Planas, rbla. de la Girada, 15
Dijous 22
Cuadras, c. Igualada, 48

VILANOVA
Divendres 16
Gol, c. de la Torre d’Enveja, 43
Dissabte 17
Gol, c. de la Torre d’Enveja, 43
Diumenge 18
Giralt, rbla. Principal, 11
Dilluns 19
Gol, c. de la Torre d’Enveja, 43
Dimarts 20
Gol, c. de la Torre d’Enveja, 43
Dimecres 21
Guasch, c. Caputxins, 48
Dijous 22
Masip, c. Josep Coroleu, 79

VETERINÀRIA

LLAR I EMPRESA

LLEURE

per amIC

L’al·lèrgia als aliments és respon-
sable del 10% de les malalties de 
la pell en els gossos, per darrere 
de les picades de puça i de la der-
matitis atòpica: els gossos també 
pateixen al·lèrgies a determinats 
aliments o ingredients. La vedella, 
el xai, la llet o el blat estan entre 
els menjars que amb més freqüèn-
cia les provoquen.

El cas més habitual és la intole-
rància a la llet, i és que l’organisme 
dels gossos perd la capacitat de 
digerir els enzims d’aquest aliment 
a mesura que es fan grans, per això 
hem d’evitar donar-los lactis.

Un estudi alimentari conclou que 
la carn de vaca també està entre 
els ingredients que més intoleràn-
cia causa en els gossos, igual que 
alguns llegums, com la soja, i ce-
reals, com el blat i el blat de moro.

La raó és que plantes com la soja, 
igual que les carns, també són ri-
ques en proteïnes, i aquestes ca-
denes d’aminoàcids no sempre són 
fàcils de digerir.

Les reaccions al·lèrgiques més fre-
qüents en el gos sensible al menjar 
inclouen picors a les potes, la cara 

i l’engonal. L’animal es gratarà i 
mossegarà amb insistència.

Si sospitem que el nostre gos pot 
tenir alguna intolerància alimen-
tària, haurem d’anar al veterinari 
perquè descarti altres afeccions i 
li realitzi les proves pertinents.

FONT: wikifauna.com

Com sé si el meu 
gos és al·lèrgic?

6 ISTOCK

JOAN ESTELLÉ NETEJA 
I DESEMBUSSOS
• Neteja i desembussos de tota mena  

de canonades i desguassos.
• Manteniments periòdics de comunitats, naus 

industrials, magatzems i pàrquings.
• Servei d’urgències 24 h i festius.
• disposem d’equip de TV, desembussadora 

d’espirals i màquina de desembussos  
de cuines i banys.

• Tenim detector de traçats de canonades.
• Neteges i inundacions.

Mòbil: 687 43 68 22 · Fax 93 890 51 77 · empresesje@hotmail.es
08720 Vilafranca del Penedès

RECREATIVOS VILANOVA - VILAFRANCA

Solo mayores de 18 años

¡Apuesta en Kirolbet y gana!
Ya hemos abierto!

Este local dispone de todas las medidas anticovid recomendadas por las autoridades sanitarias

Abrimos todos los días  
a partir de las 8 a.m.

Rambla Principal, 54
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 938 166 214
C/ Bisbe Panyelles, 15
(Junto estación de Renfe)
08720 Vilafranca del Penedès

Av. Barcelona, 12 Vilafranca del Penedès
Segueix-nos 

al  
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.

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
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x TREBALL

Classificats

C

x  ESOTERISME / 
VIDÈNCIA

MAESTRO KINA 
CURANDERO

Especialista en amor, 
soluciona todos los 

problemas sentimentales, 
recupera pareja, 

mal de ojo, negocios, 
problemas judiciales.

Desplazamiento posible.
Tel. 638 320 349

TAROT de Luz. Visitas concertadas. 
Calafell. Tel. 655.288.332.

x  SERVEIS
MUDANZASLOPEZVILANOVA.ES. 
659.394.299. Transports, 
muntatges, embalatges, 
guardamobles, elevamobles, www.
mudanzas-lopez.es. 93.893.40.80, 
mudanzas.lopez@hotmail.com.

CONSTRUCCIÓ de pous, Ordal. Tel. 
93.817.92.21- 626.498.781.

MUDANCES i guardamobles 
Detectrans. Passeig Rafael Soler, 
48, Vilafranca. Tel. 93.890.48.27, 
ortegaarmero@hotmail.com.

REFORMAS en general GS.  
Albañilería, lampistería, carpintería, 
parquet, pladur, pintura decorativa 
e industrial, reparación de bajantes. 
Trabajos garantizados. 632.865.220.

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

S’OFEREIXEN treballs de jardineria 
en general. Pressupostos sense 
compromís i adaptats a les 
necessitats. Més de 20 anys 
d’experiència. 615.586.051.

x TRASPASSOS NEGOCIS

PER JUBILACIÓ es traspassa 
LLICÈNCIA DE TAXI 

DE 8 PLACES
610 011 664

x COMPRA/VENDA

ES VEN
Impressora RICOH

multifunció A3, model 
MPC2300, amb Adobe 

PostScrip 3. Bon estat. 590 €.
Transport a càrrec del 

comprador.

Interessats truqueu al 
619 479 418

COMPRO antigüedades y 
coleccionismo. Cerámica, platos, 
jarras, jarrones. Figuras de 
porcelana. Objetos de plata, 
decorativos, religión. Josep 
676.821.102.

COMPRO discos de vinilo al mejor 
precio. Pop, rock, heavy... años 60, 
70, 80. Pere, 627.215.486.

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

VENC cadira rodes elèctrica model 
R120 pràcticament sense estrenar. 
Impecable. Particular. 1.500 euros. 
Tel. 600.807.089.

x MOTOR

COMPRAMOS VEHÍCULOS
Turismos, 4x4, furgonetas. Con  

o sin ITV, averiados, accidentados, 
con deudas o embargos. Seriedad. 

625.238.268, whatsapp.

ES VEN furgoneta Fiat Ducato 2.3 
JTD  amb 160.000 Km, ITV passada 
i molt bon estat.  
Tel. 609.324.923. 

COMPRO motos velles: Vespa, 
Lambretta, Laverda, Bultaco, 
Montesa, Ducati, etc.  
610.210..921.

x TERRENYS
VENEM bosc zona Mediona, 
30.000 m2, preu a convenir. 
666.646.894- 639.930.154.

x LOCALS
LLOGO traster Vilanova, 3 m2,  
accés vehicle, 50 euros. 
699.655.878.

VILAFRANCA, Vilanova. Busco 
oficina petita màxim 275 euros. 
Acupuntura. 669.235.848.

x HABITATGE

COMPRO

MASIA
O 

CASA CAMP 
restaurada o per 

restaurar, amb terreny. 

Tel. 93.321.22.81

ARQUITECTE. Cèdules 
d’habitabilitat, certificats 
d’eficiència energètica, projectes 
d’activitat.  
Tel. 657.989.467.

CASA en venda centre  
del Vendrell. Planta baixa per 
botiga-local comercial, 1r pis 
menjador, dormitori, lavabo i cuina 
(necessita rehabilitació), 2n pis una 
habitació gran i l’altra normal + 
traster. Preu: 125.000 euros.  
Tel. 626.620.075.

COMPRO masia o casa camp 
restaurada o per restaurar, amb 
terreny. Tel. 93.321.48.52.

BUSCO casa de poble encara que 
s’hagi de restaurar, a ser possible 
amb pati o terreny. Tel. 
93.444.99.20.

x ENSENYAMENT
FAIG repàs de català a infants  
de 6 a 12 anys, tinc el nivell B3. 
Classes d’una hora i preu  
a convenir.  
Tel. 672.795.742.

S’ofereix:
Formar part d’un projecte engrescador i creatiu.

Possibilitats reals de contracte fix.
persones@maieutikewinery.com

Ref.: Responsable magatzem / Operari bodega

Sparkling & aromatized drinks

NECESSITA PER AMPLIACIÓ:

RESPONSABLE MAGATZEM
Funcions:
-  Descàrregues i controls de qualitat de les primeres matèries en la recepció.
-  Subministraments línies de producció, gestió de l’emmagatzematge.
-  Preparació expedicions a clients.
Imprescindible:
-  Experiència mínima 3 anys, carnet carretons elevadors.
-  Persona amb bona actitud, metòdica, dinàmica i amb iniciativa.
Es valorarà:
-  Experiència en el sector de begudes.

OPERARI BODEGA
Funcions:
-  Descàrrega cisternes, tractaments vins, preparació cupatges, neteges…
Imprescindible:
-  Experiència mínima 2 anys, carnet carretons elevadors.
-  Persona amb bona actitud, metòdica, dinàmica i amb iniciativa.
Es valorarà:
-  Experiència en el sector de begudes alcohòliques, productes intermedis…

AUXILIAR de geriatría se ofrece 
para cuidar abuelos. Sólo tardes. 
Vehículo propio. 685.855.818.

SEÑORA busca trabajo limpieza por 
horas, con coche propio. 
663.742.103.

EMPRESA CONSOLIDADA DE L’ALT PENEDÈS 
busca

OPERARI DE PRODUCCIÓ
FUNCIONS:  

Alimentar, conduir i reglar la màquina. Preparar 
comandes i funcions auxiliars.

REQUISITS DEL LLOC DE TREBALL:  
Tenir experiència com a operari de producció, 

disponibilitat horària i carnet de carretiller.

FORMACIÓ ACADÈMICA: FPII

Interessats enviar emails a: info@papeleracarbo.com
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G KUBRICK VILAFRANCA

V THE MAURITANIAN
Dissabte, 19.15 h 
Diumenge, 16.45 h
Dimecres, 19.30 h

V I CARE A LOT
Divendres i diumenge, 19.30 h 
Dimecres, 17 h

V UPSSS! 2 I ARA ON ÉS NOÉ?
Divendres, 17.30 h 
Dissabte, 17 h
Diumenge, 11.30 h

G SALA ZAZIE 
(VILAFRANCA)

V UN EFECTO ÓPTICO
Divendres, 20.15 h

V OTRA RONDA
Divendres, 18 h (V.O.S.)
Dissabte, 17.30 h
Diumenge, 19.30 h
Dimecres, 20 h
Dijous, 17.30 h (V.O.S.)

V LOS ESTADOS UNIDOS CONTRA 
BILLIE HOLIDAY
Dissabte, 19.45 h
Diumenge, 17 h
Dimecres, 17.30 h (V.O.S.)

G MCB CALAFELL

V RUEGA POR NOSOTROS
Divendres, dissabte i dimecres, 16.15 
- 18 - 20.20 h
Diumenge, 12 - 16.15 h - 18 - 20.20 h
Dilluns, dimarts i dijous, 18 - 20 h

V GODZILLA VS KONG
Divendres, dissabte i dimecres, 16 - 18 
- 20.10 h
Diumenge, 12 - 16 - 18 - 20.10 h
Dilluns, dimarts i dijous, 18 - 20.10 h

V TOM Y JERRY
Divendres, dissabte i dimecres, 16 - 18 
- 20.10 h
Diumenge, 12 - 16 - 18 - 20.10 h
Dilluns, dimarts i dijous, 18 - 20 h

V MONSTER HUNTER
Divendres, dissabte i dimecres, 16
- 18.10 - 20.10 h
Diumenge, 12 - 16 - 18.10 - 20.10 h
Dilluns, dimarts i dijous, 18 - 20 h

V NOMADLAND
Divendres, dissabte i dimecres, 16
- 18.10 - 20.10 h
Diumenge, 12 - 16 - 18.10 - 20.10 h
Dilluns, dimarts i dijous, 18 h

V RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN
Divendres, dissabte i dimecres, 16
- 18.10 - 20 h
Diumenge, 12 - 16 - 18.10 - 20 h
Dilluns, dimarts i dijous, 18 -20 h

V PEQUEÑOS DETALLES
Divendres, dissabte i dimecres, 18 - 20 h
Diumenge, 12 - 18 - 20 h
Dilluns, dimarts i dijous, 17.45 -19.45 h

V RELIC
Divendres, dissabte, diumenge 
i dimecres, 16.15 h 
Dilluns, dimarts i dijous, 20.10 h

V INMUNE
Divendres, dissabte i dimecres, 20.20 h
Diumenge, 12 - 20.20 h
Dilluns, dimarts i dijous, 20.10 h

V EL PADRE
Divendres, dissabte, diumenge 
i dimecres,  16 h 
Dilluns, dimarts i dijous, 18 h

G TEATRE PRINCIPAL 
(VILANOVA)

V ANE
Dimarts, 19.30 h

V SENTIMENTAL
Dijous, 19.30 h

G CÍRCOL CATÒLIC 
(VILANOVA)

V NOMADLAND
Divendres i diumenge, 19.30 h
Dissabte i dimecres, 17 h

V OTRA RONDA
Divendres i diumenge, 17 h
Dissabte i dimecres, 19.30 h

G CINEMA RIBES

V MONSTER HUNTER
Divendres i dimecres, 18 h
Dissabte, 18.30 h 

V EL AGENTE TOPO
Divendres i dimecres, 20.15 h
Dissabte, 20.30 h

LOS ODIOSOS OCHO
GODZILLA VS KONG

LOS ODIOSOS OCHO
MONSTER HUNTER

G Després del nostre món hi ha un altre: un món de monstres 
perillosos i poderosos que governen els seus dominis amb una 
ferocitat mortal. Quan la tinent Artemis (Milla Jovovich) i els 
seus lleials soldats són transportats del nostre món al nou 
món, la impertorbable tinent rep el cop de la seva vida. 

En la seva desesperada batalla per sobreviure contra enormes 
enemics amb poders increïbles i atacs imparables i 
repugnants, Artemis s’unirà a un home misteriós que ha trobat 
la manera de defensar-se.

G Godzilla i Kong, dues de les forces més poderoses d’un 
planeta habitat per tota mena d’aterridores criatures, 
s’enfronten en un espectacular combat que sacseja els 
fonaments de la humanitat. Kong i els seus protectors 
emprendran un perillós viatge per trobar la seva veritable llar. 
Amb ells hi ha la Jia, una jove òrfena amb la qual el gegant té 
un vincle únic i poderós. Durant el transcurs del camí es 
creuaran inesperadament amb un Godzilla enfurismat que va 
causant destrucció durant el seu pas pel món. El xoc èpic entre 
els dos gegants –provocat per forces invisibles– és tan sols el 
començament del misteri que  s’amaga a les profunditats del 
nucli de la Terra.

Entra a www.lafurapenedes.cat i dona’t d’alta
SUBSCRIUREEl teu email

SubSCriu-TE a la newsletter de La Fura
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Agenda

de Yasmin el Farhi i al baix de Martí 
quintana.
museu apel·les Fenosa

GARRAF
GG VILANOVA I LA GELTRÚ

18 h. Obertura de l’EXPOSICIó 
“Dibuixos” de Rafael Sala.
Ismes Galeria d’art

19 h. Presentació de LLIBRE L’Abans 
de Vilanova i la Geltrú. Recull gràfic 
1960 - 1991, a càrrec 
dels coordinadors del llibre: Anna 
Lleó i Xavier López, així com 
dels col·laboradors de l’obra Albert 
Tubau, Judith Barbacil, Bienve Moya, 
Assumpta Baig i Mike Alentorn. Cal 
inscriure’s a la pàgina web  
vilanova.cat.
teatre principal

Es pot fer inscripció contactant 
amb l’Ajuntament.
Biblioteca Joan sardà

GG VILAFRANCA DEL PENEDÈS
9.30 h. COL·LOqUI en línia “Pla 
de recuperació d’empreses a través 
de Fons Europeus”, a càrrec de Raül 
Blanco. Cal inscriure’s a la pàgina 
web fegp.cat.
Zoom

20 h. VISITA guiada al projecte 
Vilafranca Aparador d’Art 
Contemporani. Es farà una ruta 
per nou locals de Vilafranca, on 
s’exposen 17 artistes i 7 vins de DO 
Penedès dels cellers Família Torres 
i Jean Leon. Cal fer reserva al correu 
vaac@casal.org.
teatre Casal

FEstIVal VIlapEnsa 2021
Per a més informació i reservar 
plaça cal consultar la pàgina web 
vilapensa.cat.

17, 18 i 19 h. PASSI de la instal·lació 
visual i sonora Dimonis dels artistes 
Cabosanroque.
sala dels trinitaris

18 h. Inauguració de l’EXPOSICIó 
“Profanadors de llum”, 
amb la participació de Natàlia 
Chocarro, comissària a de l’exposició; 
Jordi Sàbat, director del Vilapensa; 
i Ricard Rafecas, regidor de Cultura 
de l’Ajuntament de Vilafranca.
Capella de sant Joan

19 h. DEBAT “Malestars socials 
i polítics a propòsit de la covid-19” 
a càrrec de Marta Soler-Gallart 
i Anna Solé. També s’emetrà 
per Penedès Televisió.
auditori del Vinseum

20.45 h. LECTURA dramatitzada 
d’El visitant d’Éric-Emmanuel Schmitt 
a càrrec de Clara Cols, Joan M. 
Galimany, Lluís Laguna i Josep M. 
Pujol.
auditori del Vinseum

BAIx PENEDÈS
GG LA BISBAL DEL PENEDÈS

16 h. Obertura de l’EXPOSICIó “Tota 
pedra fa paret. La pedra seca 
a Catalunya”.
Centre municipal de Cultura

GG SANTA OLIVA
19.30 h. Projecció de la PEL·LÍCULA 
Sentimental, en el marc del Cicle 
Gaudí. Cal inscriure’s trucant 
al 977 679 663.
monestir de santa maria

GG EL VENDRELL
19 h. Acte d’HOMENATGE al poeta 
Josep Carner. Es llegiran poemes 
de Carner a càrrec de Mireia Juanola, 
Ció Pallarès i Josep Mèlich, 
i s’interpretaran peces musicals 
al piano de Kei Traïd, al violí 

ALT PENEDÈS
GG LES CABANYES

11 i 12 h. VISITA guiada de Sant 
Valentí. Cal inscriure’s trucant 
al 938 172 868.
Església de sant Valentí

GG GELIDA
12 h. PRESENTACIó de la nova 
senyalització turística.
sala d’actes del Centre Cultural

19 h. Representació de l’ESPECTACLE 
36+1, a partir del llibre 36 poemes 
a partir del 36, de Ricard Creus.
saló d’espectacles de la uCG

GG MOJA (OLÈRDOLA)
17 h. CONTES desexplicats de Sant 
Jordi. Cal inscripció prèvia 
a ateneumogenc@gmail.com.
Capella de sant Cugat

GG ELS MONJOS
19 h. CONCERT amb Ruben’s Trio.
societat la margaridoia

GG SANT PERE DE RIUDEBITLLES
11 h. ACTIVITAT “Moviment personal” 
amb Georgia Vardarou, en el marc 
del Fem Dansa Riudebitlles. Cal fer 
inscripció contactant al 671 400 515.
Gimnàs de l’escola

GG SANT QUINTÍ DE MEDIONA
12 h. Representació de l’ESPECTACLE 
infantil La veritat de les princeses, 
a càrrec de Boira Teatre. Es pot fer 
inscripció contactant 
amb l’Ajuntament.
Biblioteca Joan sardà

GG SANT SADURNÍ D’ANOIA
11 h. Presentació del LLIBRE Mico 
relats de Martí Garcia Cruells. Cal 
inscriure’s a la pàgina web 
santsadurni.cat.
Biblioteca ramon Bosch de noya

13 h. TAST gluten free amb motiu 
dels Weekend Tast. Es maridarà 
el “Xic” 2019 amb pa artesà amb oli 
de l’avi i encenalls d’embotit, el “Gran 
Reserva Ubac” 2015 amb roll de truita 
amb verdures i formatge, i el rosat 
“Trepat Reserva” 2018 amb mel 

i mató. Cal reservar plaça contactant 
a visites@agustitorellomata.com.
Cava agustí torelló mata

GG TORRELAVIT
10 h. SORTIDA al Centre 
d’Interpretació de l’Aigua i descoberta 
de l’entorn de Torrelavit. Cal 
inscriure’s a la pàgina  
web omnium.cat.
Centre d’Interpretació de l’aigua

GG VILAFRANCA DEL PENEDÈS
19 h. CONCERT de Zebrass en el marc 
del Salacat. Per a les entrades i més 
informació cal consultar la pàgina 
web salacat.cat.
sala de festes 1876

12 h. VISITA guiada a l’exposició 
permanent del Vinseum. Per 
a reservar plaça cal consultar 
la pàgina web vinseum.cat.
Vinseum

xVI trOBaDa DE CEntrEs 
D’EstuDIs I DE rECErCa 
DEl pEnEDÈs
Cal inscriure’s a la pàgina web 
iepenedesencs.org.
Zoom i en directe pel canal 
de Youtube de l’IEp

10 h. Parlaments de benvinguda 
a càrrec de Marta Verdejo i Sánchez, 
alcaldessa d’Olivella, i de Dolors 
Garcia Martínez, presidenta 
de l’Institut d’Estudis Penedesencs.

10.15 h. Presentació de la XVII 
Jornada, dels Premis de Recerca 
“Recercat” i del projecte “Pobles 
abandonats. Una herència 
per al coneixement 
i desenvolupament del territori”, 
a càrrec de M. Carme Jiménez 
Fernández, directora de l’Institut 
Ramon Muntaner. La presentació 
del projecte dels pobles abandonats 
comptarà amb Àngels Travé Ràfols, 
coordinadora de l’equip de treball 
de la vegueria del Penedès 
del projecte, que explicarà alguns 
pobles abandonats del Garraf i de l’Alt 
Penedès: Jafre (Garraf), Font-rubí Vell 
(Alt Penedès), etc. a partir 
de les recerques del projecte ”Noms 
de lloc del Penedès” de la Secció 
de Toponímia de l’Institut d’Estudis 
Penedesencs. Seguidament, hi haurà 
les ponències “Pobles abandonats 
de l’Anoia”, a càrrec de Gener Aymamí 
i Domingo, arqueòleg; “Les vides que 
les pedres callen: vida i abandó 
de Marmellar”(Baix Penedès). 
a càrrec de Jaume Palau Ràfols, 
estudiant d’Història de l’Art; 
i un col·loqui. 

13 h. CLOENDA amb la projecció 
de la pel·lícula Dins la fosca 
de Joaquim Sicart Bertran.

ALT PENEDÈS
GG SANT QUINTÍ DE MEDIONA

19.30 h. Presentació del LLIBRE Sant 
Quintí essencial, amb Ramon Creixell. 

16
Divendres

EFEMÈRIDES

FA 74 ANYS
S’utilitza per primera vegada 
el concepte de Guerra freda 
per descriure les relacions 
entre els Estats Units i la Unió 
Soviètica, terme inventat 
pel financer i filantrop Bernard 
Baruch.

FA 57 ANYS
El grup de rock anglès The 
Rolling Stones publica 
el seu primer àlbum, de nom 
homònim.

EL TEMPS

Dia amb molts núvols, que a 
partir de mitja tarda i vespre 
deixaran anar pluges febles 
però generalitzades. Baixada 
de temperatures, entre 6-7° de 
mínima i 13 de màxima. Vent 
de gregal que girarà a xaloc 
a mida que passin les hores. 
Marejol a la mar.

17
Dissabte

EFEMÈRIDES

FA 129 ANYS
El poeta i polític José Martí 
proclama, en un acte a la ciutat 
de Nova York, la creació 
del Partit Revolucionari Cubà.

FA 90 ANYS
La República catalana es 
transforma en Generalitat 
de Catalunya a causa 
de les pressions rebudes 
per part del Govern espanyol. 
El president serà Francesc 
Macià.

EL TEMPS

Cel ennuvolat de matinada 
que a mida que passin les 
hores deixarà veure el sol 
al matí, però es tornarà a 
tapar a la tarda, tot i que 
no hi haurà pluges. Baixada 
de temperatures mínimes, 
de 2°, però les màximes es 
mantindran a 13-14. Vent feble 
de gregal al matí i xaloc a 
la tarda. Mar tranquil, amb 
marejol.
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18
Diumenge

EFEMÈRIDES

FA 79 ANYS
Portaavions estatunidencs 
duen a terme un atac massiu 
contra la població civil 
de Tòquio per venjar-se 
del bombardeig japonès 
a Pearl Harbor, en el marc 
de la Segona Guerra Mundial.

FA 15 ANYS
Es publica el primer número 
en paper del setmanari 
La Directa, un mitjà 
de comunicació cooperatiu que 
compta amb un format digital 
i en paper.

EL TEMPS

Dia generalment assolellat, 
amb pujada notable de 
temperatures, que rondaran 
els 7 graus les mínimes i el 
19 les màximes. La humitat 
seguirà sent força alta. El vent 
continuarà feble i al mar hi 
haurà marejol.

FEstIVal VIlapEnsa 2021
Per a més informació i reservar 
plaça cal consultar la pàgina web 
vilapensa.cat.

12 h. DEBAT “Salut mental positiva 
i autocura en temps de pandèmia” 
a càrrec de Maria Teresa Lluch, 
Montserrat Puig i Jordi Galimany.
auditori del Vinseum

18 i 19 h. PASSI de la instal·lació 
visual i sonora Dimonis dels artistes 
Cabosanroque.
sala dels trinitaris

17 h. PRESENTACIó dels premis 
de microrelats “És la tribu qui educa” 
a càrrec del Grup de Mestres de l’Alt 
Penedès.
Claustre de sant Francesc

19 h. DEBAT “Shoah. Una pedagogia 
de la memòria. Per què cal recordar?” 
a càrrec d’Arnau Pons, Carles Torner, 
Ramon Arnabat i Josep M. Lluró. 
També s’emetrà en directe 
per RTVVilafranca.
auditori del Vinseum

BAIx PENEDÈS
GG L’ARBOÇ

12 h. CONCERT i vermut a càrrec 
de Fiona Carol i les PD Parpel’s.
Celler Entre Vinyes-Cal petó

GG BONASTRE
18 h. Projecció de la PEL·LÍCULA 
Sentimental, en el marc del Cicle 
Gaudí.
la societat

GG COMA-RUGA (EL VENDRELL)
10 i 11.30 h. TONIFICACIó i pilates 
a la platja. Cal fer reserva els dilluns 
per WhatsApp 670 019 171.
a la platja

GG LLORENÇ DEL PENEDÈS
18 h. CONTACONTES L’arbre de sucre, 
amb Ada Cusidó.
la Cumprativa

GG SANT JAUME DELS DOMENYS
10 h. Jornada de PORTES obertes 
a la llar d’infants els Petits Arcs. Cal 
reservar plaça al correu  
palcantara@elkoala.es.
llar d’infants Els petits arcs

GG SANT SALVADOR  
(EL VENDRELL)
20 h. Representació del CONCERT Un 
concert de pel·lícula, a càrrec 

11 h. TALLER familiar de creació 
literària “El teu conte a l’Espai Far”. 
Cal reserva prèvia.
Espai Far

12 h. Presentació del LLIBRE La 
increïble història del bisbe Irurita, 
de Josep Maria Ràfols. A càrrec 
de Josep Maria Catena. Cal confirmar 
assistència al correu  
foment@fomentvilanovi.cat.
Foment Vilanoví

12 h. Hora del CONTE amb El somni 
d’en Fellini, amb motiu del Dia 
Mundial del Circ. Cal inscriure’s 
contactant amb la biblioteca.
Biblioteca Joan Oliva

12 h. VISITA comentada a l’exposició 
“El perquè de tot plegat: col·leccions 
d’un Museu d’Interès Nacional”. Cal 
fer reserva al telèfon 938 154 202 o bé 
a través del correu 
 informacio@victorbalaguer.cat.
Biblioteca museu Víctor Balaguer

17 h. VISITA familiar a Can Papiol. Cal 
fer reserva al telèfon 938 930 382 o bé 
al correu museupapiol@vilanova.cat.
museu romàntic Can papiol

20 h. CONCERT a càrrec de Porto 
Bello en el marc del Cicle Bitàcola. 
Cal comprar les entrades 
a la daurada.es.
la Daurada

20 h. Presentació del DISC Nimbus, 
de Laura Farré Rozada. Per 
a les entrades cal consultar la pàgina 
web escenavilanova.cat.
auditori Eduard toldrà

de l’Orquestra Camerata XXI Ciutat 
de Reus. Les entrades es poden 
adquirir a la pàgina web  
temporada.cat o també de forma 
presencial a la recepció de l’EMMPAC, 
els divendres no festius, de 10 a 13h.
auditori pau Casals

GG EL VENDRELL
10 h. TALLER “El Traç, cicle de taller 
per aprendre tècniques de dibuix”, 
amb Dolors Escoté i Joaquim Milà. 
A les 10 h infants i a les 11.30 h adults. 
Cal inscriure’s a art@elvendrell.net.
Escola d’art Fenosa

11.30 h. Presentació del LLIBRE Un 
camí que porta a l’origen del Vendrell 
medieval, de Núria Canyelles Vilar. 
museu Deu i Canal de Youtube 
de l’IEp

GARRAF
GG VILANOVA I LA GELTRÚ

9.30 h. JORNADA telemàtica EDCAMP 
Joves i Museus. Trobada en línia 
amb professionals de l’àmbit educatiu 
i museològic. Cal inscriure’s 
a la pàgina web  
edcamp.educaciodema.cat.
teatre principal

11 - 14 h. VISITES guiades gratuïtes 
al conjunt arqueològic de Darró. Per 
a més informació cal trucar 
al 687 917 009.
Jaciment ibèric de Darró

ALT PENEDÈS
GG GELIDA

10.30 h. Club de LECTURA 
amb el llibre Mirada endins, a càrrec 
de Marga Hernàndez i Dorte Froreich. 
Cal inscriure’s a gelida.biblioteca@
diba.cat.
Biblioteca Jaume Vila i pascual

18 h. Projecció de la PEL·LÍCULA 
Sentimental, en el marc del Cicle 
Gaudí.
sala d’actes del Centre Cultural

GG SANT JOAN DE MEDIONA
10 h. Club de LECTURA medionenc.
pantinkill@

GG SANT SADURNÍ D’ANOIA
13 h. TAST gluten free amb motiu 
dels Weekend Tast. Es maridarà 
el “Xic” 2019 amb pa artesà  
amb oli de l’avi i encenalls d’embotit; 
el “Gran Reserva Ubac” 2015 amb roll 
de truita amb verdures i formatge; 
i el rosat “Trepat Reserva” 2018 
amb mel i mató. Cal reservar plaça 
contactant a visites@
agustitorellomata.com.
Cava agustí torelló mata

GG TORRELAVIT
10 - 14 h. Banc de SANG. Cal reservar 
hora a donarsang.gencat.cat.
Casa de Cultura

GG VILAFRANCA DEL PENEDÈS
12 h. CONCERT-vermut amb el grup 
Electric Lady Land. Per a les reserves 
cal contactar al 938 924 236 
o al 628 595 944.
El Forat del pany

19 h. Representació  
de l’ESPECTACLE L’home orquestra 
a càrrec de Peyu. Per a més 
informació cal consultar la pàgina 
web musicveu.cat.
auditori del Fòrum Berger Balaguer

19 h. CONCERT de Ferran Palau 
en el marc del Salacat. Per 

Noces d’Or  Josep i Mercè
18 d’abril de 1971 
18 d’abril de 2021

Moltes felicitats!!!
La vostra família  

que us estima moltíssim
El dia 16 l’avi i la neta fan anys

Si els coneixeu, feliciteu-los!anys anys
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ALT PENEDÈS
GG SANT PERE DE RIUDEBITLLES

19 h. ACTIVITAT “Kinoptix. Mapes 
corporals”, en el marc del Fem Dansa 
Riudebitlles. Cal fer inscripció 
contactant al 671 400 515.
Gimnàs de l’escola

GG VILAFRANCA DEL PENEDÈS
19 h. Presentació de la NOVEL·LA 
Paraules al vent, d’Armand Beneyto. 

a les entrades i més informació cal 
consultar la pàgina web salacat.cat.
sala de festes 1876

FEstIVal VIlapEnsa 2021
Per a més informació i reservar 
plaça cal consultar la pàgina web 
vilapensa.cat.

12 i 13 h. PASSI de la instal·lació 
visual i sonora Dimonis dels artistes 
Cabosanroque..
sala dels trinitaris

12 h. DEBAT “Dracs, bèsties 
i monstres: simbologies del mal” 
a càrrec de Manel Güell, Montse Juvé 
i Jordi Sánchez. 
auditori del Vinseum

19 h. CONCERT La Quarta de Mahler, 
a càrrec de la Camerata Penedès.
auditori municipal

BAIx PENEDÈS
GG L’ARBOÇ

12 h. CONCERT i vermut a càrrec 
de les De Cactus.
Celler Entre Vinyes-Cal petó

GG BONASTRE
8 h. ACTUACIó per enllestir 
la barraca dels Plans i netejar el camí 
de les Solanes.
la societat

GG LLORENÇ DEL PENEDÈS
12.30 h. CONCERT-vermut 
amb Eduard Gener. Les entrades es 
poden trobar a la pàgina web 
elcentre.cat.
El Centre

18 h. CONCERT del diumenge 
amb el duet Al&ma.
la Cumprativa

GG EL VENDRELL
12 h. Representació de l’ESPECTACLE 
Jo vaig amb mi. Les entrades es 
poden adquirir a la pàgina web 
temporada.cat o també de forma 
presencial a la recepció de l’EMMPAC, 
els divendres no festius, de 10 a 13h.
teatre Àngel Guimerà

GARRAF
GG RIBES

18.30 h. CONCERT Líric Sons i Salons. 
Centre parroquial

Amb la participació de l’autor 
i de l’historiador Joan Solé Bordes.
l’agrícol

19 h. CONFERÈNCIA “Epíleg: 
Auschwitz i el silenci de Déu?” 
a càrrec de Manel Gasch i Daniel 
Askenazi, en el marc del Festival 
VilaPensa 2021. Per a més informació 
i reservar plaça cal consultar 
la pàgina web vilapensa.cat. També 
s’emetrà per RTVVilafranca.
auditori del Vinseum

BAIx PENEDÈS
GG EL VENDRELL

18.30 h. Presentació del LLIBRE 
Jaume Vidal i Vidal, compositor 
i graller del Vendrell. Esbós d’un 
músic, editat per l’Associació Amics 
de l’Orgue del Vendrell i Les Gralles 
del Baix Penedès. Cal inscriure’s 
a la biblioteca o trucant 
al 977 662 118.
Biblioteca terra Baixa

GARRAF
GG VILANOVA I LA GELTRÚ

12 h. FORMACIó en línia “La resposta 
emocional en situacions crítiques”. 
Per inscriure’s cal contactar 
a entitats@vilanova.cat.
Web

ALT PENEDÈS
GG MOJA (OLÈRDOLA)

17 h. El CONTE del drac i el conte 
dels gegants, a càrrec d’Aurora 
Doblas.
Davant l’escola Circell

GG VILAFRANCA DEL PENEDÈS
19.30 h. Presentació del LLIBRE Et 
recordaré, de Miquel Florido. 
Amb l’autor, la secció literària i la veu 
de la Lisa, la protagonista.
l’agrícol

20 h. Projecció del DOCUMENTAL El 
retratista, d’Alberto Bougleux i Sergi 
Bernal, en el marc del Cicle Pantalla 
Oberta. Per a reservar plaça cal 
consultar la pàgina web vinseum.cat.
auditori del Vinseum

BAIx PENEDÈS
GG CUNIT

10 - 14 i 16 - 20 h. Banc de SANG. Cal 
reservar cita a donarsang.gencat.cat. 
pavelló municipal

GG EL VENDRELL
20 h. VESPRES musicals a l’EMMPAC, 
a càrrec dels alumnes. Cal reservar 
entrada a la pàgina web 
escolademusicapaucasals.cat.
Escola de música pau Casals

GARRAF
GG VILANOVA I LA GELTRÚ

9 h. FORMACIó “Crea els teus propis 
dissenys amb Canva” amb Victor 
Kenzo, en el marc del Cicle Formatiu 
de Primavera. Per a més informació 
i inscripcions cal contactar al correu 
marbg@neapolis.cat.
Web

19.30 h. Projecció de la PEL·LÍCULA 
Ane. 
teatre principal

G El Foment Sardanista de Sant 
Sadurní d’Anoia celebrarà el 
pròxim 25 d’abril un concert 
extraordinari per substituir el 
29è Aplec de Sardanes Capital 
del Cava. El concert, que 
comptarà amb la Cobla Sant 
Jordi-Ciutat de Barcelona i 
l’actuació del tenor Josep Fadó, 
es durà a terme a les Caves 
Codorniu a les 12 h del migdia i 
serà gratuït. Cal inscriure’s 
trucant al 938 912 338. A més a 
més, el divendres 23 i amb motiu 
de Sant Jordi, el Foment 
Sardanista impulsa un concert a 
càrrec de la Cobla Marinada a 
les 18 h a la fassina de Can 
Guineu, per al qual cal 
inscriure’s a la pàgina web 
santsadurni.cat.

G El Consell Comarcal del Baix 
Penedès ha publicat la 
convocatòria per demanar els 
ajuts individuals de menjador 
per al curs que ve. El termini 
per presentar les sol·licituds 
s’iniciarà el 3 de maig i 
s’allargarà fins al 31 del mateix 
mes, i els tràmits s’hauran de fer 
a través de la seu electrònica. 
Per poder accedir-hi, s’ha d’estar 
en possessió d’un certificat 
digital d’identificació (Idcat, IdCat 
mòbil, CLAVE). L’enllaç és: 
https://ccbp.eadministracio.cat/.
També, i de forma excepcional, 
s’obrirà un termini per poder fer 
la sol·licitud de forma presencial 
al Registre del Consell Comarcal, 
del 20 al 30 de setembre de 2021, 
demanant cita al telèfon  
977 157 171.

G El Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès ha obert el termini per 
presentar les sol·licituds dels 
ajuts individuals de menjador 
per a les famílies d’alumnat 
d’ensenyaments obligatoris, 
alumnat de segon cicle 
d’educació infantil i alumnat de 
centres d’educació especial al 
qual no correspon la gratuïtat 
del servei. Les sol·licituds es 
poden presentar fins al 7 de 
maig, a través del portal de 
Tràmits i Gestions del web del  
Consell Comarcal (apartat 
Ciutadania / Ensenyament - 
Menjador escolar / Tràmit 01). 
Dins el tràmit, hi ha un 
document titulat “Instruccions 
per realitzar el tràmit 
telemàticament”. En casos 
excepcionals, quan no sigui 
possible realitzar el tràmit 
telemàticament, es podrà 
presentar la sol·licitud de 
manera presencial sol·licitant 
cita prèvia a través de la web del 
Consell Comarcal (www.
ccapenedes.cat/cita-previa) o 
trucant al telèfon 938 900 000.

G L’Ajuntament d’Avinyonet ha 
obert la convocatòria pública per 
cobrir la plaça de Jutge de Pau 
titular. Les persones 
interessades poden fer arribar la 
documentació corresponent a 
l’OAC de l’Ajuntament fins al 12 
de maig de 2021 de manera 
electrònica o presencial.

CONVOCATÒRIES

20
Dimarts

EFEMÈRIDES

FA 60 ANYS
Es roda, a Espanya, 
la pel·lícula El Cid, 
protagonitzada per Charlton 
Heston i Sofia Loren.

FA 34 ANYS
Entra en vigor el decret 
d’agregació, segons el qual 
els municipis de les Corts, 
Sants, Gràcia, Sant Martí 
de Provençals, Sant Andreu 
de Palomar i Sant Gervasi 
de Cassoles queden integrats 
a Barcelona.

<< VE DE LA PÀGINA ANTERIOR GG VILANOVA I LA GELTRÚ
11 - 14 h. VISITES guiades gratuïtes 
al conjunt arqueològic de Darró. Per 
a més informació cal trucar 
al 687 917 009. 
Jaciment ibèric de Darró

18 i 20 h. CONCERT Calme des nuits 
a càrrec de Noctes. Cal reservar 
al correu foment@fomentvilanovi.cat. 
Foment Vilanoví

18 h. Representació de l’ESPECTACLE 
Estat d’emergència. Per a les entrades 
cal consultar la pàgina web 
escenavilanova.cat.
teatre principal

19
Dilluns

EFEMÈRIDES

FA 84 ANYS
En el marc de la Guerra 
Civil espanyola, el dictador 
Francisco Franco signa 
el decret d’unificació, que 
elimina tots els partits polítics 
i en crea un de sol, la Falange 
Española Tradicionalista y 
de las JONS, sota el lideratge 
únic del cabdill.

FA 26 ANYS
El polític del Partit Popular 
José María Aznar és víctima 
d’un atemptat del grup 
terrorista ETA, però en surt 
il·lès.
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ALT PENEDÈS
GG SANT QUINTÍ DE MEDIONA

18 h. Presentació del LLIBRE Et 
recordaré, de Miquel Florido.
Biblioteca Joan sardà

GG VILAFRANCA DEL PENEDÈS
12 h. TAULA rodona en línia “La DO 
Cava cap a la producció ecològica, 
un món més sostenible i respectuós 
amb el medi ambient”. 
Amb la participació de Mireia 
Pujol-Busquets, directora adjunta 
d’Alta Alella; Marta Casas, enòloga 
de Parés Baltà; Toni Cantos, enòleg 
de Juvé & Camps; Eva Plazas, enòloga 
de Vilarnau; Salvi Moliner, enòleg 
d’Oriol Rossell; i Isabel Vidal, cap 
sectorial de la vinya i el vi de JARC. 
Moderarà l’acte el Master of Wine 
Álvaro Ribalta. Per a més informació 
cal contactar a blanca@mahala.es.
Zoom

17, 18 i 19 h. PASSI de la instal·lació 
visual i sonora Dimonis dels artistes 
Cabosanroque, en el marc del Festival 
VilaPensa 2021.
sala dels trinitaris

BAIx PENEDÈS
GG LLORENÇ DEL PENEDÈS

17 h. TALLER de taula “Fem una rosa 
amb fang”, per a nens i nenes fins a 12 
anys. Cal inscriure’s trucant 
al 977 677 106 ext. 1, o contactant 
a biblioteca@llorenc.cat.
Biblioteca

GARRAF
GG RIBES

17.30 h. Hora del CONTE amb Mon 
Mas. 
Biblioteca manuel de pedrolo

17, 18 i 19 h. PASSI de la instal·lació 
visual i sonora Dimonis dels artistes 
Cabosanroque, en el marc del Festival 
VilaPensa 2021.
sala dels trinitaris

19 h. Presentació del LLIBRE  
Els vells, aquella nosa, de Cèlia 
Sànchez-Mústich a càrrec 
de l’associació TIÁM.
l’Escorxador

19.30 h. Presentació del LLIBRE 
Dones invisibles? Cal fer reserva 
prèvia al 655 082 755.
la taverna del Vinseum

BAIx PENEDÈS
GG LA BISBAL DEL PENEDÈS

18 h. CONTE infantil El drac 
devorador de pizzes.
Biblioteca del CmC

GG CUNIT
17.30 h. Laboratori de LECTURA 
“Elixirs emocionals”. Cal inscriure’s 
a la Biblioteca, o contactant 
a biblioteca@cunit.cat  
o al 977 674 884.
Biblioteca marta mata

GARRAF
GG RIBES

18 h. CONFERÈNCIA “Lawrence 
d’Aràbia: la pel·lícula; l’actor” a càrrec 
de José María Álvarez.
Biblioteca manuel de pedrolo

GG VILANOVA I LA GELTRÚ
9 h. FORMACIó “Neuromarqueting, 
l’art d’entendre el cervell del teu 
client”, amb Carmen Miravalls, 
en el marc del Cicle Formatiu 
de Primavera. Per a més informació 
i inscripcions cal contactar al correu 
marbg@neapolis.cat.
Web

12 h. CONFERÈNCIA  
“Periodisme digital, societat 
i pandèmia”, a càrrec de Vicent Partal. 
Cal confirmar assistència 
a nodegarraf.cat.
Zoom

17.30 h. XERRADA en línia “Orienta’t 
en família”. Cal inscriure’s al correu 
clorente@imet.cat.
Web

18.30 h. Presentació del LLIBRE 
L’horitzó del mar de Buchenwald, 
d’Enric Garriga i Elies. 
museu del Ferrocarril

19.30 h. Projecció de la PEL·LÍCULA 
Sentimental, en el marc del Cicle 
Gaudí. 
teatre principal

22
Dijous

EFEMÈRIDES

FA 90 ANYS
S’inaugura a Madrid l’aeroport 
de Barajas.

FA 46 ANYS
Neix a Santa Perpètua 
de Mogoda l’empresari 
i activista Jordi Cuixart 
i Navarro, president d’Òmnium 
Cultural i a presó des del 2017.

21
Dimecres

EFEMÈRIDES

FA 31 ANYS
Felip de Borbó, actual rei 
d’Espanya, visita Girona 
per prendre possessió del títol 
de príncep de Girona i és rebut 
amb protestes de la ciutadania.

PuNT i SEGuiT

Fins al diumenge 9 de maig es 
pot visitar l’exposició Dimonis. 
Ex-orcismes i in-orcismes de 
Verdaguer, una instal·lació visu-
al i sonora que ha creat l’equip 
d’artistes Cabosanroque, format 
per Laia Torrents i Roger Aixut. 
La mostra és una producció que 
busca recuperar les llibretes que 
Jacint Verdaguer anotava a les 

seves sessions d’exorcismes en-
tre 1890 i el 1893 mitjançant 10 
instal·lacions plasticosonores 
que reflexionen sobre la posses-
sió. L’exposició, que s’estrena a 
la Sala dels Trinitaris de Vilafran-
ca coincidint amb el VilaPensa, 
compta amb diverses sessions 
de visites o passis, que es poden 
consultar a la nostra agenda.

8 PEDRA SECA
El Centre Municipal de Cultura 
de la Bisbal acull, des d’aquest 
divendres fins al 21 de maig, 
l’exposició Tota pedra fa paret. 
La pedra seca a Catalunya, amb 
informacions i fotografies de 
construccions com barraques o 
murs de pedra de tot el territori.

8 THRILLER FAMILIAR
Una mare s’adona que la seva 
filla adolescent no ha dormit a 
casa, i inicia una cerca que es 
combina amb el record de con-
flictes passats a la pel·lícula 
Ane, que es pot veure el dia 20 
a Vilanova i la Geltrú. Informa-
ció a cineclubsala1.org.

Dissabte de mercat I
Vilafranca del Penedès - 2020

ALT PENEDÈS
GG MOJA (OLÈRDOLA)

19.30 h. TROBADA veïnal sobre 
la modificació del projecte 
de la rambla Pau Casals. 
local nou

GG SANT PERE DE RIUDEBITLLES
18.30 h. SESSIó telemàtica 
“Pensaments sobre la transició 
ambiental”, a càrrec de M. Àngels 
Alió. Cal fer inscripció prèvia 
contactant  
a escolesvelles@gmail.com.
Google meet

GG SANT QUINTÍ DE MEDIONA
19 h. Presentació de la NOVEL·LA 
Terra de marca, de Jordi Romeu 
i Jaume Font.
Biblioteca

GG SANT SADURNÍ D’ANOIA
19 h. ESPECTACLE de cançó  
i poesia amb el grup Bàrtsia. Cal 
inscriure’s a la pàgina web 
santsadurni.cat.
Biblioteca ramon Bosch de noya

GG VILAFRANCA DEL PENEDÈS
17 I 18.45 h. CONFERÈNCIA 
de literatura: “Àngel Guimerà, 
dramaturg però també poeta 
romàntic”, a càrrec de Joan Tres 
Arnal. Per als membres de l’Aula 
d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran. 
auditori del Fòrum Berger Balaguer

GG VILANOVA I LA GELTRÚ
17.30 h. FORMACIó en línia “Fiscalitat 
per a associacions”. Per inscriure’s cal 
contactar a entitats@vilanova.cat.
Web

Roser Blanch Fotògrafa
www.roserblanch.com

LA POSTAL



Q2 Advanced 30 TFSI

*Q2 Advanced 30 TFSI 110CV 6vel. Entrada de: 9.000€. 48 quotes de 193,07€. Última quota de: 14.538,45€. Manteniment inclòs dels 4 anys. Oferta subjecte a finançament amb V.F.S.

Vilanova i la Geltrú
Ronda d’Europa, 68

08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 938 16 80 70

www.audi-vilamobil.com

Vilafranca del Penedès SO
Avinguda de Tarragona, 135

08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 938 17 17 28

www.audi-vilamobil.com

per 193€ al mes*

El SUV perfecte per

ciutat i carretera


