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Redacció

La Fatarella ha organitzat la jor-
nada tècnica «Varietats i sanitat 
vegetal en l’olivera». Es tracta 
d’un conjunt de conferències 
per acostar i donar a conèixer 
les diferents varietats d’olivera 
que estan presents a la zona, 
entre les quals hi ha la varietat 
local anomenada empeltre, que 

és qui origina la Denominació 
d’Origen Protegida Oli Terra 
Alta. A més a més, també s’abor-
daran els temes de sanitat vege-
tal més freqüents en el conreu 
de l’olivera, que cal conèixer a 
l’hora de planiicar i optimitzar 
els tractaments itosanitaris a 
fer.

Aquestes jornades es duran a 

terme el pròxim divendres 2 de 
desembre, a la tarda, en el marc 
de la Festa de l’Oli que celebra 
aquest municipi ebrenc. La jor-
nada començarà a les 7 de la 
tarda amb la conferència «Les 
varietats catalanes d’olivera», 
pronunciada per Antònia Ninot, 
investigadora en olicultura de 
l’Institut de Recerca i Tecnolo-

gia Agroalimentària (IRTA) Mas 
Bover. Juanjo Duatis, tècnic de 
l’Agrupació de Defensa Vegetal 
(ADV) pel control de la mosca de 
l’olivera del Baix Ebre i Montsià, 
oferirà la segona xerrada, que 
porta per títol «Plagues i malal-
ties en olivera».

La jornada, que es realitzarà 
al Casal de la Vila, és gratuïta, 
però cal inscriure’s prèviament 
a l’oicina comarcal del Depar-
tament d’Agricultura, Ramade-
ria i pesca de la Generalitat a la 
Terra Alta o mitjançant el servei 
de preinscripcions a jornades 
del Pla Anual de Transferència 
Tecnològica (PATT) del portal 
web RuralCat.

La Fatarella acosta les varietats 
d’olivera amb una jornada

TERRA ALTA

Es duen a terme en el marc de la Festa de l’Oli del municipi
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Els vendrellencs podran triar els 
seus millors tresors patrimoni-
als. L’Ajuntament del Vendrell i 
l’organització Capital de la Cul-
tura Catalana van presentar ahir 
la campanya d’elecció i promoció 
«7 tresors del patrimoni cultural 
del Vendrell». Es tracta d’una 
iniciativa que va en paral·lel a la 
voluntat del Vendrell de presen-
tar candidatura per esdevenir 
Capital de la Cultura Catalana 
l’any 2020, una designació orga-
nitzada per la mateixa institució. 

L’objectiu d’aquesta campa-
nya és promoure i divulgar el 
patrimoni cultural del Vendrell 
d’una manera didàctica, pedagò-
gica, lúdica i motivar la visita als 
llocs seleccionats i elegits. A més, 
pretén establir noves rutes turís-
tiques que permetin als visitants 
conèixer la riquesa patrimonial 

del Vendrell, alhora que es pro-
mou la participació ciutadana. 
La campanya s’articularà en tres 
fases: una primera, en la qual els 
ciutadans poden presentar pro-
postes de candidatura, des del 
23 de novembre i ins al 10 de de-
sembre. Ho podran fer enviant la 
seva proposta per correu electrò-
nic a info@ccc.cat o bé dipositant 
una butlleta en unes urnes que 
estaran ubicades durant aquests 
dies a l’Ajuntament del Vendrell, 
el Centre cívic L’Estació i l’Oici-
na de Turisme. 

Les propostes d’elements pa-
trimonials que es poden presen-
tar poden ser tant de patrimoni 
cultural material com immate-
rial, natural, gastronòmic i es-
portiu. No està contemplada la 
candidatura de persones a títol 
individual. En la segona fase de 
la campanya, del 12 de desembre 

al 28 de desembre, se sotmetran 
a votació ciutadana les candida-
tures presentades i acceptades. 
Aquest procés de votació es po-
drà fer també per via telemàtica, 
omplint un formulari de votació 

disponible al web www.ccc.cat, 
o bé, presencialment, a l’Ajunta-
ment del Vendrell, el Centre cívic 
L’Estació i l’Oicina de Turisme. 
En la tercera fase, a partir de la 
segona quinzena de gener del 
2017, es durà a terme un acte per 
a lliurar un reconeixement a ca-
dascun dels representants dels 7 
tresors escollits. I també s’inicia-
ran diferents accions de promo-
ció dels elements elegits com a 

«7 tresors del patrimoni cultural 
del Vendrell», tant en l’àmbit na-
cional com internacional. S’ela-
boraran newsletters en diferents 
versions lingüístiques, que s’en-
viaran a 600.000 persones de 73 
països diferents, que són les que 
han participat activament en al-
guna de les 27 campanyes anteri-
ors que l’organització Capital de 
la Cultura Catalana han realitzat 
arreu del món. 

BAIX PENEDÈS

Els vendrellencs 
triaran els seus 
7 tresors del 
patrimoni cultural
La iniciativa va en paral·lel amb la voluntat de la 

ciutat d’esdevenir Capital de la Cultura Catalana
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La regidora de Cultura, Eva Serramià, i Xavier Tudela, president de Capital Cultura Catalana.

Les propostes que 
es poden presentar, 
poden ser de patrimoni 
material o immaterial

Màster Class d’aeròbic 
i zumba, demà al 
palau municipal de 
Cambrils

L’Ajuntament de Cambrils 
programa Master Class d’ae-
robic, zumba i ciclo Indoor 
obertes a tothom. Les acti-
vitats estan previstes pels 
propers dies 26 de novembre 
i 16 de desembre. Les dues 
primeres classes són gratuïtes 
i s’emmarquen les Jornades 
contra la Violència de Gènere 
i la tercera servirà per recollir 
fons per la Marató de Tv3.  La 
propera activitat està prevista 
pel dissabte 26 de novembre, 
dins de les jornades en Contra 
de la Violència de Gènere. Es 
realitzaran dues Màster Class 
a la Sala Polivalent. De 10 a 11 
hores es farà Aeròbic, i d’11 a 
12 hores, Zumba. La següent 
serà el 16 de desembre. Es trac-
ta d’una Màster Class de Ciclo 
Indoor Nadal per recollir fons 
per la Marató de TV3.

L’humor de ‘Xefs’, de 
la companyia Yllana, 
arriba demà al Teatre 
Principal de Valls

Demà arriba al Teatre Principal 
de Valls Xefs, un extraordinari 
espectacle d’ humor saborós 
i teatre gestual de la veterana 
companyia Yllana. El grup ofe-
rirà una mirada divertida so-
bre el fascinant món de la gas-
tronomia, coincidint amb la 
setmana que s’han conegut les 
estrelles Michelin d’enguany. 
L’espectacle començarà a les 
nou de la nit de la mà d’una de 
les companyies més recone-
gudes en el camp de l’humor a 
nivell internacional, que ja ha 
visitat 44 països per satisfer a 
un milió i mig d’espectadors. 
En aquesta nova proposta, un 
xef que ha perdut la inspiració, 
haurà de coniar en un equip 
de cuiners per crear una re-
cepta espectacular  si vol con-
tinuar mantenint les estrelles 
del restaurant. 
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La Masia Tous de Salou podrà 
utilitzar-se com a sala d’estudis 
dels estudiants. Aquesta podrà 
utilitzar-se, ins i tot, durant les 
nit.

La regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Salou dóna res-
posta als joves estudiants que 

reclamaven un espai on poder 
estudiar de forma grupal per les 
nits, així doncs ha decidit que 
obrirà un espai al Centre Jove 
Masia Tous on els joves puguin 
reunir-se amb l’objectiu d’estu-
diar o realitzar treballs en grup. 
El servei està pensat per a joves 
universitaris i d’ensenyament 

secundari (ESO, cicles forma-
tius, etc.) i els dies i horaris es 
convindran tenint en compte les 
necessitats dels joves i les èpo-
ques d’exàmens. El regidor de 
Joventut, Dani López, ha expli-
cat que «amb aquest nou servei 
donem resposta a una reivindi-
cació històrica dels i les joves de 

la nostra ciutat. Evitant així que 
s’hagin de desplaçar a estudi-
ar a d’altres localitats».  López 
ha afegit que «per altra banda, 
aquest és un pas més de la Re-
gidoria de Joventut de l’Ajunta-
ment de Salou per fer de la Ma-
sia Tous un espai de referència 
per als i les joves de Salou». 

 Aquest espai, dividit en dues 
sales, una de treball en grup i 
una de treball individual té ca-
pacitat per a uns 25 joves als 
quals se’ls facilita taules, cadires, 
pissarra i xarxa wifi amb conne-
xió a internet. 

D’aquesta forma i amb aques-
ta iniciativa, la Masia Tous se-
gueix ampliant la seva oferta 
vers els joves que ja integra es-
pais destinats a la música, al ball, 
al lleure i a la formació. Accedir 
a l’espai serà gratuït i qualsevol 
jove que vulgui fer ús de la sala 
pot acostar-se al Punt d’Infor-
mació Juvenil per informar-se 
dels requisits i poder gaudir de 
l’espai.

Salou obrirà la Masia Tous perquè els 
joves puguin estudiar durant les nits
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El servei està pensat pels estudiants que necessitin realitzar treballs en grup


