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DIVENDRES, 18 DE NOVEMBRE DEL 2011

Subirats

Baix Penedès

Subirats segueix amb les xerrades de la campanya “És
a les teves mans! Els residus són recursos si es reciclen”

Un grup de joves del Baix Penedès va celebrar
dissabte que aquest 2011 fan 30 anys

Avui la xerrada s’ha organitzat
al Centre Cultural i Recreatiu
de Can Rosell; demà, a la Confraria del Cava de Torre-ramona;
dilluns, l’acte l’acollirà el Centre
Cultural i Recreatiu de Can Car-

La trobada va servir per recordar històries i anècdotes
d’aquestes tres dècades, i hi
van prendre part 38 persones.
Totes elles van rebre una samarreta per recordar aquesta

tró; dimarts es farà al Centre de
Lavern, i inalment dimecres, el
cicle acabarà al Centre Agrícola
de Sant Pau. Totes les xerrades
es faran a les 19.30 h, excepte
dimecres que es farà a les 19h.

trobada. Els organitzadors estan molt satisfets per la bona
acollida rebuda, segons han
volgut destacar a aquest setmanari en enviar la fotograia
adjunta.

El Vendrell | Setmana de la Ciència

Una conferència i una
jornada de portes
obertes al Museu Deu
// DIMARTS Es fa la xerrada “L’art de

la química i la química de l’art”
3d8
El Vendrell

go i Jaume Piñol, en la presentació de la campanya | ajuNtaMENt

demanar informació al telèfon 977 16 64 45.
Dades

Segons es destaca en la promoció d’aquesta campanya
per a un comerç més sostenible al Vendrell, la utilització d’una bossa com la que es
regalarà als consumidors que
reuneixin una quinzena de tiquets permetrà estalviar una
mitja dotzena de bosses de
plàstic per setmana, 24 bosses

39

al mes i 288 bosses de plàstic
a l’any. I atès que les bosses de
plàstic estan fetes a partir de
petroli, un recurs renovable i
molt costós, són nocives pel
medi ambient. A més, només
tenen una vida útil estimada
en 12 minuts, són més costoses de reciclar que no pas
produir-ne una de nova, provoquen moltes morts en espècies marines i, per exemple,
poden trigar més de 400 anys
a descompondre’s.

Des d’avui i ins al 27 de novembre se celebra la 16a edició de la Setmana de la Ciència a Catalunya, una iniciativa
cultural clàssica coordinada
per la Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca
i que presenta un ampli programa col·lectiu d’actes arreu
del territori.
La participació en la Setmana de la Ciència està oberta a
totes les entitats que vulguin
dur a terme activitats que estiguin relacionades amb la
ciència i la tecnologia en un
sentit ampli adreçades a la
ciutadania. Enguany la Setmana de la Ciència s’adhereix
a la celebració de l’Any Internacional de la Química i l’Any
Internacional dels Boscos.
En aquest sentit el Museu
Deu del Vendrell participa activament en aquestes jornades organitzant

conjuntament amb l’Institut
d’Estudis Penedesencs (IEP)
una conferència titulada
“L’art de la química i la química de l’art”, que anirà a càrrec de Nati Salvadó i Salvador
Butí, doctors en Química i
responsables del grup de recerca AMPC (Anàlisi de Materials de Patrimoni Cultural)
del departament d’Enginyeria Química de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC).
La xerrada, que és gratuïta,
tindrà lloc dimarts, a 2/4 de
8 del vespre, al Museu Deu, i
se centrarà en l’aportació que
pot fer la química com a ciència que estudia la matèria i les
seves transformacions en el
context d’una obra d’art.
A més, el Museu Deu organitza pel proper diumenge 27
de novembre una Jornada de
portes obertes per tal que qui
vulgui pugui visitar les seves
instal·lacions de manera gratuïta. En aquesta ocasió, l’horari d’obertura del Museu serà
de les 11 a les 2 del migdia.

HIStÒRIES DEL PENEDÈS
ELS ALMANACS
Anys enrere no hi havia casa penedesenca que no tingués penjat d’un clau al banc escon al costat del foc, o al rebost, un almanac. Els almanacs són publicacions anuals
que contenen informació ordenada en un calendari. S’hi
poden trobar pronòstics meteorològics, dades astronòmiques, festes populars, consells agrícoles, el santoral,
els mercats, les ires....
El mot almanac prové de l’àrab al-manâh (calendari) o almanaakh (el clima), aquest origen relecteix la seva utilització per l’agricultura, tot proporcionant informació
sobre les estacions i la climatologia. Almanacs o calendaris són considerats en l’àmbit de la literatura popular
com a literatura de il o de cordell. Una deinició que
no té res de pejorativa i que es deu a la manera com era
feta la venda d’aquestes publicacions, que es penjaven
amb un il a les vidrieres de les botigues a partir de Tots
Sants.
A Catalunya encara es publiquen el Calendari dels Pagesos (1861), l’Almanac del Cordill (2002) i l’Agenda del Pagès (1985) escrits en català, i el Ermitaño de los Pirineos de Fra Ramon (1875) que està escrit en castellà amb
algun text en català. En castellà, des de 1840, s’edita el
Calendario Zaragozano-El Firmamento. Avui, igual que
ahir ho foren l’Almanach de l’Esquella de la Torratxa,
l’Almanach del Diario de Barcelona, el Calendari Català
o el Calendari del Pagès, la seva consulta és fonamental

josep arasa i Ferrer
blocs.mesvilaweb.cat/elbarrinaire

a l’hora de planiicar les matances, fer els empelts dels
arbres, treure els fems, tallar la llenya o plantar els alls.
A la Carronya em van fer a mans un exemplar del Calendari del Pagès per l’any 1925 editat per L’Institut
Agrícola Català de Sant Isidro (any 70 de sa publicació).
La primera plana comença amb les “Èpoques Cèlebres”
on informen al lector que aquell any en feia 5.908 de
la creació del món, 4.253 del Diluvi Universal i 13 de la
Instauració de la Mancomunitat de Catalunya. Ultra el
calendari de ires i festes, el santoral, consells agrícoles
i legals, l’almanac té alguna pàgina literària -certament
conservadora- escrita –entre d’altres- pel president de
l’entitat, el baró d’Esponellà i pel penedesenc Jaume Raventós. A l’auca “Del bon i legal vinyater” donen normes i consells per fer el millor vi ”....en el most luix, pot
posar-s’hi / àcid tartàric; també/ guix, però sense passar de
/ dos grams de sulfat potàssic”... Parlant de les dones catalanes, en Josep Ma Vidal i Pomar versiica: ...”Catalunya,
pàtria aimada, / serva tan bell exemplar/ que, malgrat la
torbonada,/ serà el sol de tota la llar!”
Una de les curiositats que manté a la portada l’actual
Calendari dels Pagesos (Sociedad General Española de
Libreria) és la Roda Perpètua, on es pot conèixer l’avenir de l’any: anys fèrtils, molt fèrtils, estèrils i molt estèrils. Segons aquest oracle, l’any 2012 serà un any estèril,
igual com ho va ser l’any 1936.

INFORMACIÓ JOVE

www.siaj.net

AJUTS MUNICIPALS PER AL LLOGUER
D’HABITATGE
L’ajuntament de Vilafranca
del Penedès convoca ajuts per
facilitar l’accés a l’habitatge de
lloguer, per poder arribar a cobrir: el primer rebut de lloguer,
el mes de iança i la factura de
la gestió si es contracta a través
d’un administrador de inques. Els habitatges
han de tenir un màxim de 90m2, el preu de
lloguer no pot superar els 600 euros. i l’habitatge s’ha d’haver llogat entre l’1 de gener i el
31 de desembre de 2011. Les persones beneiciàries d’aquests ajuts són joves entre 18 i
35 anys, famílies monoparentals, persones
amb càrregues, persones amb certiicat de
disminució...
El termini comença el proper dilluns 21 de
novembre ins al 13 de gener de 2012 a l’Oicina Local d’Habitatge, al c/del Banys, 11, de
dilluns a divendres, de 10 a 14h, i dimarts i
dimecres, de les 17 a 19h.
ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS
DE 25 ANYS
una opció per accedir a estudis
universitaris són les proves d’accés per a majors de 25 anys (cal
tenir com a mínim 25 anys l’1 d’octubre de l’any que et presentes).
aquestes proves es convoquen
una cop l’any, i encara que faltin
dies per fer la inscripció, ja us
l’avancem: serà del 22 de febrer al 5 de març
de 2012, per a totes les universitats catalanes.
Els exàmens es faran el 5 i 12 de maig i la
prova té una fase general (comentari de
text, català, castellà i llengua estrangera)
i una fase especíica (cal triar una opcions
d’accés i d’aquesta, dues de les matèries que
s’ofereixen).
I els majors de 45 anys que vulguin fer estudis
universitaris només caldrà que facin una
part de la prova (comentari de text, català i
castellà), a més d’una entrevista personal a la
universitat on es vol accedir. Més informació
al SIaj.
ELS BECARIS PODEN COTITZAR
El govern espanyol ha aprovat un
Reial Decret que permet incloure
un becari o becària dins el Règim
General de la Seguretat Social. així
que els períodes en què s’han realitzat beques remunerades (de programes de formació vinculats a estudis
universitaris o de formació professional que
incloguin pràctiques formatives) computaran com a cotitzables, per tant com a temps
treballat a efectes de calcular la pensió per
jubilació. també es tindrà dret a la protecció
per malaltia, accident, paternitat o maternitat, però no a la prestació per desocupació.
El decret té efectes retroactius i també inclou
les persones que han realitzat beques anteriorment. Més informació a www.jove.cat.

SIAJ Vilafranca del Penedès
C/ Font, 43, baixos. tel. 93 892 20 20 / siaj@siaj.net
De dilluns a divendres, matins d’11 a 14h
Dilluns i dimecres, tardes de 17 a 20h

