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CULTURA

Tot el que es fa per tenir cura del nostre entorn natural no 
té preu. L’Associació Mediambiental la Sínia, de la qual ja us 
hem parlat altres vegades perquè sovint organitzem plegats 
iniciatives per fer amb tota la família, hi posa el seu granet de 
sorra des del 1997. I ho fa organitzant activitats adreçades a 
escoles, associacions de pares i mares, famílies i visitants en 
general, amb l’objectiu de donar-los a conèixer els valors de 
l’agricultura ecològica i l’entorn natural, cultural i històric 
del seu entorn natural, el del riu Gaià. Aquest dissabte, 
amb el suport i la col·laboració d’entitats que d’ençà de la 
seva fundació els han donat suport durant la seva història 
per poder dur a terme iniciatives dirigides a la conservació, 
millora i difusió dels valors naturals del territori, celebren 
el seu 15è aniversari i han previst una proposta d’allò més 
popular.
Conjuntament amb l’Associació Hàbitats–Projecte Rius, que 
també celebra el seu quinzè aniversari i amb qui la Sínia 
col·labora estretament per la millora i conservació dels espais 
fl uvials sota el lema “Catalunya, terra de rius”, es plantaran 
14 arbres a l’entorn del riu Gaià. Els interessats a assistir-hi 
heu de ser a les 11 del matí a l’Hort de la Sínia. Després d’anar 
a plantar els arbres, s’acabarà al mateix lloc amb un vermut 
que amenitzarà la Colla de grallers els Martinets d’Altafulla. 
Els assistents, a més, rebran un record de la jornada. Per saber 
més coses, i inscriure-us a l’activitat, podeu fer un correu 
electrònic a sinia@siniadelgaia.com

recomana...
D’aniversari amb l’Associació
Mediambiental la Sinia

Homentage a la terra

D
issabte, 11 a l’Auditori de l’Escola Muni-
cipal de Música del Vendrell, i diumenge 
12 al teatre Auditori de Salou tindrà lloc 

l’estrena d’‘Els quatre elements’, del composi-
tor i pianista català Albert Guinovart, a càrrec 
de l’Orquestra Camera Musicae.

Albert Guinovart és l’artista resident de la forma-
ció Orquestra Camera Musicae des de fa quatre 
temporades. Aquesta serà la darrera. Durant tot 
aquest temps ha vist créixer i consolidar aquest 
projecte musical i n’ha estat partícip amb l’estre-
na d’obres seves com l’òpera Alba Eterna.
Ara un altra creació musical seva, encàrrec de la 
mateixa orquestra resident de l’Escola de Música 
del Vendrell, veurà la llum. Es tracta d’Els quatre 
elements, una obra que s’emmarca dins la produc-
ció La música i la terra que l’OCM porta aquest 
diumenge al Teatre Auditori de Salou i abans, el 
dissabte, a l’Auditori de l’Escola de Música del 
Vendrell.
La producció La Música i la Terra inclou les obres 
Aubade i La Création du monde, dels artistes contem-

poranis francesos François Poulenc i Darius Mil-
haud i que amb l’obra de Guinovart formen un 
tot seguint el fi l conductor els elements i el pla-
neta Terra. En aquesta ocasió la formació estarà 
dirigida per Manel Valdivieso, director de la JONC 
(Jove Orquestra Nacional de Catalunya), amb Al-
bert Guinovart al piano.
Aquest, a més, és el concert inaugural del cicle de 
concerts organitzat des de l’Escola de Música del 
Vendrell que s’allargarà fi ns al mes de juny.

La ciutat de Tarragona donarà la benvinguda el proper 10 de febrer a la nova 
banda de jazz Stromboli Jazz Band. La presentació del conjunt tindrà lloc a les 
23 hores al Cafè del Metropol. El grup està integrat per músics professionals 
de la ciutat, amb una àmplia formació i experiència en aquest món, proce-
dents d’altres formacions ben conegudes del panorama jazzístic de Tarra-
gona. Ells, Josué García (trompeta), Raül Cid (trombó), José Gómez ‘Moluco’ 
(saxo), José Luis Lete (banjo) i Isamel Carles (tuba) oferiran un repertori ampli 
i variat, basat en els grans temes de dixieland, afegint estàndars d’altres gè-
neres jazzístic i també adaptacións de músiques populars. El seu objectiu és 
clar: oferir actuacions de jazz que puguin arribar a tots els públics, un pro-
ducte musical elegant, de qualitat i bon nivell i alhora popular. 

Neix Stromboli Jazz Band

Nicolau II, Benito Mussolini, Franklin Delano Roosevelt, 
Mahatma Gandhi i Konrad Adenauer seran els protagonistes 
de les cinc conferències emmarcades dins del nou cicle de 
l’Obra Social ‘la Caixa’, Crisis i fi gures del segle XX. 
El pròposit d’aquest curs és explicar i conèixer les 
trajectòries d’aquestes cinc fi gures polítiques crucials dels 
dos primers terços del segle XX. L’encarregat d’analitzar 
aquests cinc importants capítols de la història serà el 
professor d’Història Contemporània de la Universitat 
Autònoma de Barcelona Joan B. Culla. 
El cicle farà una passada per la revolució russa de 1917; 
l’ascens i la caiguda del feixisme italià; la crisi econòmica 
de 1929 i com va ser superada; la descolonització dels 
imperis europeus; i la reconstrucció política i econòmica 
d’Europa després de la Segona Guerra Mundial.
Nicolau II, l’últim tsar, va ser la fi gura que inaugurà el cicle  
el passat dilluns 6 de febrer. La conferència tractà la fi gura 
tràgica del darrer emperador de Rússia en el context del 
seu regnat i de la revolució que arrabassà als Romanov el 
tron i la vida. Les conferències tindran lloc cada dilluns 
fi ns al proper 5 de març del 2012.

L’Obra Social ‘la Caixa’
comença el cicle 

Crisis i � gures del segle XX

13 de febrer · 19 hores
Mussolini i el feixisme Italià

20 de febrer · 19 hores
Roosevelt i el New Deal

27 de febrer · 19 hores
Gandhi i la no violència

5 de març · 19 hores
Adenauer i el “miracle alemany”

Totes les conferències, al CaixaForum de Tarragona

PRODUCCIÓ LA MÚSICA I LA TERRA
DE L’ORQUESTRA CAMERA MUSICAE

DISSABTE 11 DE FEBRER

21 hores Auditori de l’Escola Municipal de 
Música del Vendrell. Preu: 5 euros

DISSABTE 12 DE FEBRER
20 hores Teatre Auditori de Salou. 
Entrada gratuïta

Albert Guinovart, al piano, i Manel Valdivieso, a la direcció, protagonitzaran la producció La música i la terra de l’Orquestra Camera 
Musicae. /Cedides


