
Les obres de l’auditori 
comencen la setmana vinent

L’acte de 
replanteig se signa 
dimarts, amb 
l’empresa Vopi-4

Es preveu que els 
treballs acabin el 
mes de maig de  
l’any 2011

Nos ca ponsusse moenatum ium consupi ostiend iconcla nondi confecu picaese ristimus. Ed Eros dip

// Redacció

Les obres del nou audito-
ri, que es construirà al costat 
de l’Escola de Música Mestre 
Montserrat, començaran la 
setmana que ve. L’empresa 
Vopi-4 signarà dimarts l’ac-
te de replanteig amb el qual 
es farà càrrec d’aquests tre-
balls. És en aquest sentit que 
l’Ajuntament ha recomanat 
a la companyia que subcon-
tracti empreses de la ciutat 
per fer les obres sempre que 
sigui possible.

Si les obres segueixen el 
calendari previst podrien es-
tar acabades el mes de maig 
del 2011, ja que el termini de 
realització dels treballs és de 
14 mesos. A més, el proper 18 
de febrer, l’Ajuntament farà 
la presentació del projecte als 
veïns del barri, a les depen-
dències de l’Escola de Música 
Mestre Montserrat. 

El projecte
Com es recordarà, el nou au-
ditori tindrà un aforament 
per a 400 persones i estarà 
connectat amb l’Escola de 
Música per tal de compartir 

Una orquestra de 
corda amb 100 
nens del Garraf

alumnes de tot el Penedès a Vilanova EMMMM

// Redacció

Un centenar d’alum-
nes d’escoles de música del 
Penedès integraven l’orques-
tra de corda que dissabte al 
matí va oferir un petit con-
cert a l’Escola-Conservatori 
de Música Mestre Montserrat 
de Vilanova i la Geltrú. Va ser 
la cloenda de la primera Tro-
bada Comarcal d’Alumnes 
de Corda que va tenir lloc 
dissabte al matí.

La jornada va ser orga-
nitzada a iniciativa dels pro-
fessors dels departaments 
de corda de les escoles de 
Vilanova, el Vendrell, Sitges, 
i Clau de Sons de Vilafranca 

del Penedès. L’objectiu de la 
trobada era facilitar que els 
alumnes de nivell elemen-
tal de violí, viola, violoncel i 
contrabaix poguessin tocar 
en una gran orquestra.

El centenar de nens, entre 
els 6 i els 14 anys, es van tro-
bar a les deu del matí, per co-
mençar a assajar amb els seus 
professors les cinc peces que 
haurien d’interpretar més 
tard. A la una del migdia, es 
va fer el concert, molt ben re-
but per part del públic.

La trobada va acabar amb 
un aperitiu que van compar-
tir alumnes, professors i pa-
res al pati de l’escola.

alguns usos i espais. És per 
aquest motiu que també es 
farà la reforma de la sala po-
livalent de l’escola. El projec-
te ha estat elaborat pel grup 
d’arquitectes Bosch-Cuspine-
ra SL, i ocupa un solar de  for-
ma irregular de propietat 
municipal. 

L’accés del públic tin-
drà lloc pel carrer Olesa de 
Bonesvalls. Un parament de 
vidre, amb dues portes do-
bles, permetrà l’accés a un 
ampli vestíbul, de forma irre-
gular, amb dos nivells units 
per àmplies escales. També a 
l’entrada hi haurà l’accés al 
bar mitjançant una rampa. 
La sala tindrà capacitat per 
a 399 espectadors assentats 
més quatre places per a cadi-
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Dos títols més se sumen a 
la bibliografia del matemàtic 
Joan Gómez, en la seva tossu-
deria per divulgar la impor-
tància de les matemàtiques a 
la vida quotidiana. En aquest 
cas són Matemàticos, espías i pi-
ratas informàticos. Codificación 
y criptografía i Cuando las rectas 
se vuelven curvas. Las geometrías 
no euclídeas, de la col·lecció 
Mundo Matemàtico de RBA 
Ediciones.

El vilanoví, professor de la 
UPC i doctor en Didàctica de 
les matemàtiques, va rebre 

Dos títols més del 
matemàtic Joan Gómez

Joan Gómez X.

l’encàrrec de l’editorial, arran 
d’anteriors publicacions. Em 
van demanar, diu, textos 
per a ‘mestresses de casa, 
útils com a recurs educa-
tiu per a mestres i ente-
nedors per als qui no són 
de ciències’. L’expressió 
no m’agrada, però els han 
llegit gent d’humanitats i 
els han agradat.

En el primer títol hi ex-
plica, per exemple, com les 
matemàtiques de guerra, des 
de la famosa màquina d’en-
criptar Enigma fins als codis 
que s’usaven a la Guerra Civil 

REDACCIÓ. A partir del dia 16, el Museu Balaguer obrirà 
de dimarts a dissabte a les tardes de cinc a set; i els matins 
de dissabtes i diumenges d’onze a dues. L’Espai Guinovart, 
Torre Blava, obrirà el segon diumenge de mes de dotze a 
dues del migdia, amb visita comentada. La primera a les 
dotze i la segona a la una. A l’agost obrirà a la tarda.

El Balaguer i la Torre Blava canvien 
els horaris d’obertura

Breus

REDACCIÓ.  En Dolcet, el caramel que volia anar a la comparsa és 
el primer títol de la col·lecció Audiomina, la primera aven-
tura del Cep i la Nansa en el audiollibre. Dins l’audioconte 
s’hi troba la narració de Susana Peix, la cançó del Dolcet i el 
Turuta. Ja és a les llibreris i demà es presentar a l’Hora del 
Conte, al migdia, a la Biblioteca Cardona.  

‘El Dolcet’, el caramel comparser, 
ara com a audioconte

espanyola; les codificacions a 
les xarxes sense fils i, sobre-
tot, a la seguretat a Internet, 
sense obviar el sistema binari. 
En el segon cas, explica des de 
la geometria, la matemàtica 
de l’art, la perspectiva, com 
es passa del mapamundi al 
Google Earth, o com sobre 
el globus terraqüi la dis-
tància més curta no és la 
línia recta. Però també és 
amb aquesta geometria que 
s’expliquen les imatges digi-
tals i, per tant, com funcionen 
els tacs o les ressonàncies.

En definitiva, són llibres 

entenedors que busquen 
educar ciutadans amb 
sentit crític, en un dia a 
dia nostre que està per-
manentment lligat a les 
matemàtiques.

res de rodes. Els seients estan 
ubicats en dues grans àrees 
amb terra inclinat, unides 
per un espai horitzontal on 
es col·locarà la taula de mes-
cles quan sigui necessària. 
L’escenari té una capacitat 
que el fa apte per a una or-
questra mitjana i cor. 

La cafeteria ocupa la fran-
ja que dóna a la plaça de la 
Moixiganga i s’hi pot accedir 
directament des de l’exteri-
or de l’edifici. Amb façana 
al carrer del Llimonet es col-
loquen uns petits espais per 
acollir elements destinats a 
instal·lacions, de subminis-
trament al propi edifici i a 
un espai per a l’entrada d’ar-
tistes i l’accés a les oficines i 
el magatzem. 

A la planta primera, ados-
sats a la façana del carrer del 
Llimonet, es col·loquen els 
camerinos, amb façana a la 
plaça de la Moixiganga. Hi 
hauran set, cinc d’ells col-
lectius i dos individuals. 

A la planta segona hi 
haurà la caixa d’escala que 
permet arribar-hi tant pels 
temes de manteniment com 
per accedir a una porta que 
permet l’accés a l’interior de 
l’estructura de la sala. 

Amb aquesta disposició 
s’obté una capsa absoluta-
ment tancada envoltada de 
les dependències que li do-
nen suport i servei i que, al 
mateix temps, l’aïllen acús-
ticament tant de l’exterior 
com de l’interior.   


