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El Cicle de Joves Intèrprets 
de l’Auditori Pau Casals con-
tinuarà aquest diumenge 
a les dotze del migdia, amb 
l’actuació dels alumnes del 
Conservatori Professional 
de Música de la Diputació 
de Tarragona. En concret, hi 
participaran les formacions 
del Grup de Percussió i la 
Banda de Grau Professional, 
amb alumnes que cursen 
des de 1r a 6è. El programa 
que presentaran començarà 
amb la interpretació, a càrrec 
del Grup de Percussió, de les 
obres Rítmica d’E. Sejournee; 
4/4 for Four d’A. Cirone; Roc-
kin’ Rickie Rocket de L. Dávi-

REDACCIÓ. La Ciutadella Ibèrica de Calafell torna a estar 
oberta al públic de dimarts a diumenge de deu del matí a 
dues del migdia. Els dissabtes i diumenge també s’ofereix 
una visita guiada a les dotze del migdia, que va inclosa amb 
el preu de l’entrada. La web www.ciutadellaiberica.com 
conté àmplia informació sobre l’espai.

la i Jazz Variants de J. Beck. 
El director del grup de per-
cussió és Francesc Vidagany. 
A la segona part del concert, 
serà el torn de l’actuació de la 
Banda de Grau Professional 
amb el pas doble L’amistat, de 

Ferrer Ferran; Dynamic Over-
ture de Franco Cesarini; Festa 
Paesana, folkloristic sketches, de 
Jacob de Haan; i  Appalachian 
Overture, de James Barnes. El  
director d’aquesta formació 
és Rogeli Rodríguez.

Les agrupacions ins-
trumentals que ofereix 
l’Escola i Conservatori 
de Música de la Dipu-
tació de Tarragona són 
una eina per desenvo-
lupar uns objectius 
bàsics de l’aprenentat-
ge musical: interpretar 
en grup, treballar en 
conjunt sota les direc-
trius d’un director, 
conèixer i aprofundir  
els diferents repertoris 
i gaudir de l’actuació 
en públic.

Montse Estruch, xef del 
restaurant El Cingle, va im-
partir sessions de cuina a 
l’Escola d’Hostaleria del Baix 
Penedès en el marc de les 
activitats programades per 
la Ruta del Xató. A primera 
hora de la tarda de dilluns va 
realitzar una xerrada per als 
alumnes de l’Escola i a conti-

nuació va fer una exhibició 
de cuina per als restauradors 
adherits a la Ruta del Xató. 

Cuba-libre de gelatina de 
ron i bacallà, i bacallà embo-
licat amb un llençol de flors 
al pil-pil són alguns dels plats 
que va proposar als restaura-
dors adherits a la Ruta del 
Xató que hi van poder assis-
tir. Per als alumnes de l’esco-

la va realitzar la xerrada La 
cuina dels colors, en la qual els 
va fer veure la importància 
de la presentació d’un plat 
i els va explicar com afecten 
els colors en l’estat d’ànim de 
les persones. 

Els assistents van passar 
una tarda entretinguda al 
costat d’aquesta infatigable 
dona dels fogons.

REDACCIÓ. L’Escola Municipal de Música Pau Casals del 
Vendrell acollirà dimarts a dos quarts de set la presentació 
de la campanya d’apadrinament de tecles i tubs. Fins aquell 
moment no es farà públic el motiu de l’elecció d’aquell 
indret per engegar el repte d’aconseguir els 550 .000 euros 
que fan falta.

REDACCIÓ.  Demà es tan-
quen les inscripcions per a 
prendre part a la rua de Car-
naval de Cunit, que tindrà 
lloc el dissabte 21 de febrer a 
partir de les set de la tarda. A 
data d’avui, s’han inscrit un 
total de 67 grups, el que equi-
val aproximadament a més 
de cinc milers de persones 
atenent la mitjana habitual  
de participants per cada car-
rossa. Tot plegat, unes xifres 
històriques.

REDACCIÓ. Aquest dissabte engega la dotzena edició del 
Cicle de Conferències Castelleres de la Societat Cultural i 
Recreativa Bisbalenca. La primera cita anirà a càrrec  d’Òs-
car Montserrat Prat i analitzarà la presència de les colles al 
món d’Internet.


