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PRIORAT ■ L’ H OT E L S P O RT A C U L L L A P R E S E N TA C I Ó

Falset presenta un
seminari d’enoturisme
■ El proper diumenge, 6 d’abril,
a les 12 del migdia, tindrà lloc
al Saló Montsant de l’Hotel-
Hostal Sport la presentació del
Seminari Marca Enoturisme
2014. Una jornada de conferèn-
cies que tindrà lloc el proper 25
d’abril a Calonge-Sant Antoni,
un poble costaner de tradició
vitivinícola del Baix Empordà.

La presentació d’aquest se-
minari començarà amb la con-
ferència ‘Storytelling, una bona
eina per l’enoturisme’, a càrrer
de Pau Canaleta, consultor en
comunicació i director dels se-
minaris Marca Vi i Marca Eno-
turisme. A continuació, i per fi-
nalitzar l’acte, Laura Masra-
mon, sommelier i organitzadora
del Marca Vi i del Marca Eno-

turisme, dirigirà un tast de vins
de la Ruta del Vi DO Empordà.
El Seminari Marca Enoturisme
el conforma un programa de
ponències sobre el turisme del
vi, la comunicació i la creació
de marca enoturística a Cata-
lunya on s’exposaran les claus
que tota empresa, institució o
professional del turisme del vi
necessita per esdevenir un re-
ferent enoturístic. Comptarà
amb alguns dels millors experts
en enoturisme de Catalunya
com a ponents.

El seminari va destinat a em-
preses i professionals que ne-
cessitin desenvolupar la seva
vessant enoturística per atrau-
re visitants o clients motivats
per la cultura del vi. –E. P.

BAIX CAMP ■ H A N P R E M I AT F I N S A Q U AT R E I M ATG E S

El concurs de fotos de Baix
Camp Meteo té guanyador
■ El col·lectiu, que ha organit-
zat el primer concurs de fotogra-
fia amb imatges de meteorolo-
gia i paisatges del Baix Camp,
ha fet públic els guanyadors
d’aquest certamen.

El jurat format per Alejan-
dro Yeste, Jaume Alegre i Adrià
Piñol ha decidit que Pablo Per-
domo sigui el guanyador del pri-
mer premi amb la fotografia Nú-
vols de tempesta i llamps i ha es-
tat guardonat amb una ampolla
Vermut Reserva Miró.

El segon premi ha estat per
a Jordi Figueras per la seva Sor-
tida de sol. Figueras ha rebut una
ampolla de vermut blanc i un
altre de vermell també de Ver-
muts Miró. El tercer guardó ha
estat per a David de la Cruz per

la seva fotografia Bassal d’ai-
gua. Aquest tercer premi ha me-
rescut un lot de caramels i gale-
tes de Virginias.

I finalment, BaixCamp Me-
teo també ha volgut atorgar un
quart premi a Josep Sendra.

En total, hi han participat 33
persones i el col·lectiu ha rebut
fins a 84 fotografies.

Les fotografies presentades
al concurs requerien estar fe-
tes exclusivament a la comar-
ca del Baix Camp a partir del se-
tembre del 2013. No s’accepta-
ven imatges retocades, excepte
mínimes correccions de llum o
efectes de contrast.

Totes les fotografies no pre-
miades es penjaran a la pàgina
de Facebook. –E. P.

TARRAGONÈS ■ A Q U E STA É S L A N O V E N A E D I C I Ó

La Canonja presenta la 9a
jornada de màgia ‘Impossible’
■ Les jornades de màgia Impos-
sible de la Canonja arriben a la
seva novena edició amb un gran
recorregut fet. L’Ajuntament
de la Canonja i el Patronat de
Cultura, amb la col·laboració de
Batall Produccions, Orfeó Ca-
nongí i Teatre Màgic, organit-
zen, un any més, tres dies inten-
sos de màgia i espectacle de gran
qualitat. L’experiència de tots
aquests anys i el fet de ser el pri-

mer municipi que va apostar per
celebrar aquest tipus d’espec-
tacle han convertit l’Impossi-
ble en un dels millors festivals
del gènere al territori que se ce-
lebrarà els dies 4, 5 i 6 d’abril.

Avui es presenten les jorna-
des al Castell de Masricart amb
la presència de les autoritats i
el Mag Gerard, que ens sorpren-
drà amb un aperitiu del que se-
rà enguany l’Impossible.

TARRAGONÈS ■ L’A P L E C É S U N D E LS M É S PA RT I C I PAT I U S D E C ATA LU N YA

La pluja no resta participació al 26è
Aplec de Sardanes de la Nou de Gaià
■ Malgrat el dia plujós, el mal
temps no va impedir que sarda-
nistes d’arreu es donessin cita a la
Nou de Gaià per participar al 26è
Aplec de Sardanes Gran Jardí, or-
ganitzat pel Grup Sardanista de
la localitat. L’aplec rep el nom de
Gran Jardí atès que el parc muni-
cipal del Cercat és l’escenari ha-
bitual, però per causa de la pluja
les ballades es van fer a la sala d’ac-
tes del Casal Municipal.

L’aplecdelaNouésundelsmés
participatius de Catalunya i el pri-
mer de la temporada a les nostres
contrades. Ho demostra el fet que
en la present edició hi van fer cap
sardanistes vinguts de 25 pobles i
ciutats. Al matí la cobla Cossetà-
nia tocava la primera sardana i en
alternança amb la cobla Reus Jo-
ve en van tocar un total de deu al
matí, mentre un grup de puntai-

res feien demostració de la seva
destresa. Després el dinar de ger-
manor i a les 16.30 hores hi hagué
la represa de l’aplec, amb deu sar-

danes més i la ballada conjunta de
la sardana La Nou, mil anys d’his-
tòria posà el punt i final a l’acte.
–JOAN BORONAT

Per culpa de la pluja les ballades es van fer aquest cop a la sala d’actes
del Casal municipal, situat al mateix recinte. FOTO: J. BORONAT

REDACCIÓ

L’Ajuntament de la Pobla de Ma-
fumet va lliurar 14 nous xecs na-
dó als darreres infants nascuts
al municipi. Aquesta iniciativa,
impulsada per l’Ajuntament po-
bletà l’any 2012, va adreçada a
ajudar econòmicament les fa-
mílies que reben la bona notí-
cia del naixement d’una fill o
una filla.

Amb aquesta edició, l’Ajunta-
ment ja ha celebrat set actes de
lliurament i ha repartit més de
100 xecs nadó, 114 per a ser exac-
tes, amb els quals més d’un cen-
tenar de famílies pobletanes
s’han beneficiat d’aquest obse-
qui de 150 €, per cada nou nai-
xement, que és bescanviable per
productes de puericultura en
un conegut centre comercial de
Tarragona.

Durant l’acte, celebrat a la Sala
Tarsici Baget de l’ajuntament
de la Pobla, l’alcalde, Joan Ma-
ria Sardà, acompanyat per la res-
ta de regidors, van fer entrega
dels xecs a unes famílies entusi-
asmades amb el naixement dels
seus fills i filles i agraïdes pel
suport i el detall municipal que
premia la natalitat.

La mesura del xec nadó, apro-
vada l’any 2012, ja s’ha consoli-
dat com una tradició al munici-
pi i tindrà continuïtat en els pro-
pers anys, amb la qual cosa tots
els infants nascuts a la Pobla de
Mafumet podran beneficiar-se
d’aquesta iniciativa municipal.

TARRAGONÈS ■ E LS 1 5 0 € S Ó N B E S C A N V I A B L E S P E R P R O D U CT E S D E P U E R I C U LT U R A

La Pobla de Mafumet lliura els xecs
nadó als 14 nouvinguts del municipi
El xec regal, de 150 euros, és bescanviable
per productes de puericultura. L’acte va tenir
lloc el dissabte passat, a l’ajuntament

Foto de família dels matrimonis i els nadons nascuts al municipi amb l’alcalde, Joan Maria Sardà. FOTO: CEDIDA


