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Alt Penedès

Vilafranca

El CCAP convoca subvencions per a la participació en
competicions i concursos fora de l’Estat

Venda d’entrades per a un concert de música variada
a Vilafranca a càrrec de la Principal de la Bisbal

El CCAP ha aprovat l’atorgament de subvencions a participants en competicions fora
de l’Estat. Poden sol·licitar les
subvencions les persones, les
entitats i els centres educatius

de l’Alt Penedès i les competicions i concursos poden ser de
tipus esportiu, cultural o acadèmic. El termini per presentar les sol·licituds inalitzarà
dijous que ve, dia 15 de juliol.

La cobla La Principal de la Bisbla oferirà un concert de música variada el proper dissabte
17 de juliol, a les 22h, al Casal
de Vilafranca. L’organitza Vilafranca Sardanista i ja es poden
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SANT PERE DE RIUDEBITLLES

adquirir entrades de manera
anticipada. Concretament i a
més de les ja venudes dilluns
i dimarts passat, se’n vendran
al vestíbol del Casal dilluns i
dimarts que ve, de 18 a 20h.

BAIX PENEDÈS

Es presenta la plataforma Trip & Kids

El trenet turístic torna a Cunit

Premi Joan Lluís Vives a una riudebitllenca

L’Operació Plataformes del projecte PECT TurisTIC en Família, liderat per la Diputació de Tarragona, ha presentat el
seu principal resultat, la web app ‘Trip&Kids’, una plataforma tecnològica per a la gestió dels serveis turístics. La nova
eina, que situa les destinacions Costa Daurada i Terres de
l’Ebre com a referents en l’àmbit nacional i internacional,
desplega eines de gestió, recomanació i gamiicació que donen resposta a les necessitats de digitalització de les empreses i organitzacions, especialment les pimes, i del turisme
familiar, en àmbits com la platja, el patrimoni i la cultura del
vi. La plataforma ha estat desenvolupada pel centre tecnològic Eurecat conjuntament amb el Patronat de Turisme de
la Diputació de Tarragona, de manera alineada amb l’estratègia i les necessitats del turisme familiar a la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre, amb l’objectiu de donar resposta a
les demandes especíiques de les famílies quan viatgen.

L’Ajuntament de Cunit ha reincorporat com a atracció
turística el trenet que recorre el municipi durant els mesos
d’estiu, a partir de dilluns de la setmana que ve, dia 12
de juliol, i ins el 22 d’agost. Enguany, el servei de trenet
turístic serà gratuït i no caldrà reserva prèvia. Tot i així, sí
que caldrà complir amb la normativa vigent Covid-19. El
trenet de Cunit farà 5 recorreguts cada dia amb sortida i
arribada a la plaça del Casal. Els menors de 15 anys han
d’anar acompanyats per una persona adulta. La regidora
de Comerç, Consum i Turisme, Beatriz Luque, airma que
“el trenet turístic pretén posar a l’abast de les persones,
residents i turistes, una eina lúdica que els permeti gaudir
del Passeig Marítim, les zones comercials i el patrimoni
històric i cultural”. “Es tracta de contribuir a la recuperació
de certa alegria després d’un període que ha estat mot dur
per a tothom”, conclou.

La riudebitllenca Àngels Alió, formant equip amb Helena
Perxacs i Enric Tello, ha estat premiada en la tercera edició
del Premi Joan Lluís Vives a l’edició universitària en català,
convocat anualment per la Xarxa Vives d’Universitats. Ho
ha estat en la categoria de Millor llibre de ciència i tecnologia amb el títol “Què hi ha darrere la crisi ambiental?
Aportacions des de l’ecologia social”. Els premis Joan Lluís
Vives a l’edició universitària tenen com a objectiu donar a
conèixer el paper de l’edició universitària en la transferència
del coneixement en català i el valor i la qualitat de la tasca
que desenvolupen les editorials universitàries de la Xarxa
Vives. Els premis compten amb quatre categories. La riudebitllenca Àngels Alió actualment està realitzant diferents
trobades amb un grup de persones del municipi, amb qui
s’està treballant sobre una sèrie de propostes de consum
responsable, agricultura local.
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SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Cunit celebra la festa major, però adaptada a la normativa sanitària vigent

Olèrdola organitza un taller de sensibilit- Comença el període de votacions dels
pressupostos participatius dels Monjos
zació sobre identitat sexual i de gènere

La regidora de Cultura de Cunit, Montse Càmara, ha explicat com serà la festa major: “Aquest any no hem volgut
renunciar, en la mesura que es pugui, a compartir, encara
que sigui amb restriccions, espais i escenaris de festa major. A Cunit hem demostrat que la cultura és segura, i que
complint la normativa es pot gaudir de l’oci. Aquesta festa
major treu el cap després que l’any passat no es va poder
celebrar. Per això, amb seny, aquest any volem tornar a
mostrar les nostres tradicions”. Per assistir als actes (més
informació a www.cunit.cat) cal fer reserva prèvia al 977
67 62 92, a cultura@cunit.cat o bé a l’Espai Jove.

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Olèrdola organitza per al 26 de juliol un taller dins del marc del 28 J. El taller
porta per títol “Martells,plomes i xapes”, es farà al Centre
Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta i està adreçat a infants
i joves. Amb el propòsit de prevenir la LGTBI-fòbia mitjançant la creativitat i la imaginació per abordar la diversitat
sexual i de gènere, el taller proposa l’elaboració de xapes
personalitzades amb dibuixos, lemes i missatges sobre el
dret a viure en llibertat la preferència sexual, l’expressió i
la identitat de gènere. Inscripcions prèvies a mulinaripm@
olerdola.cat.

Aquesta setmana s’ha iniciat el termini per votar les propostes presentades als pressupostos participatius a Santa
Margarida i els Monjos. La tramitació dels pressupostos
participatius es va iniciar aquesta primavera amb un període d’informació pública i la recollida de propostes per determinar quines inversions es fan al municipi en els propers
mesos per un valor total de 80.000 euros.Les votacions es
podran fer ins al 15 de juliol a través de la pàgina web municipal. Podran votar-hi totes les persones empadronades
al municipi que hagin complert 16 anys i es podran elegir
ins a un màxim de tres propostes per persona.
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Jaume Casañas inicia una sèrie de
trobades amb alcaldes del territori

Signada l’acta d’ocupació per al centre
cívic de la urbanització Valldemar

Dilluns començaran els treballs del
nou carril bici projectat al Vendrell

L’alcalde de Cunit, Jaume Casañas, ha iniciat un seguit de
trobades amb alcaldies de municipis del Penedès en les
quals vol tractar assumptes d’interès municipal i posar
en comú temes d’interès local. La primera ha estat amb
l’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, amb qui ha posat
damunt de la taula la necessitat de fer un front comú pel
que fa a la gratuïtat de la C-32, a més de consensuar sollicitar una comissaria dels Mossos d’Esquadra propera als
dos municipis i una estació de Bombers de la Generalitat.

Aquest dimecres al migdia es va signar a Calafell, per part
de l’alcalde, Ramon Ferré, l’acta d’ocupació dels terrenys
del carrer Molina del mateix municipi calafellenc on es
construirà el centre cívic de la urbanització Valldemar.
Donarà servei també a la urbanització Les Brises i serà un
punt de trobada i d’activitats a uns dels barris més llunyans
del centre de municipi. Ja hi ha projectat un ediici de 400
metres quadrats de superfície i inançament per començar
les obres.

Aproitant el període estival, les obres del nou carril bici
entre la zona esportiva i escolar i l’estació de Rodalies del
Vendrell començaran dilluns i s’executaran en un termini
previst de 5 mesos.La inversió prevista és de 275.770 euros més 57.911€ d’IVA i està coinançada pel fons FEDER
2014-2020. L’itinerari ciclista tindrà una longitud total
d’uns dos quilòmetres, desenvolupant-se en carril bici i,
en alguns trams, en vorera bici. El projecte s’executarà per
fases i, per tant, també per trams de carril.
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