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~ , - J~Lasubvencióa
fIEP servira per
localitzar i senyalar
lés fosses comunes"
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El Ministeri de la Presi-
dencia ha concedit una sub-

venció de 37.500 euros per
i!1programaNomsiLlocs. que
impulsa l'lnstitut d 'Estudis ,

Penedesencsenelmarcdel '"

projecte TotselsNoms.
Amb aquest suport eco-

nomic. I'lEP vol localitzar i
,'difondre les fosses comunes

a les comarques del Penedes
en la seva tasca de recupera-
ció de la memoria historica.

i!1hora q",e fer un reconcixe-
ment moral a les víctimes de
la Guerra Civíl itI Penedes.

Més detaIladament. el

programa Noms i Lloesvol
acomplir diversos objectius;
localitzar i documentar les
fosses comunes amb restes

de persones desaparegudes
amb violencia durant la

Guerra Civíl; senyalitzar el
lloc on són les fosses, per con-
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tribuir a la formació histori- de la Guerra Civíl a les tres
ca i CÍvicade la ciutadania i comarques i elaborar-ne un
per alrestablimentmoral de censorealitzar i publicar un
lesvíctimes que hi sónenter- DVDi un llibre on s'expliqui
rades:identificarles,víctimes " _~procés d'investigació,tant
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El ministre de Foment,
José Blanco, s'ha compro-
mes a impulsar la futura
línia orbitaI ferroviilria que
unira Mataró i Vilanova i
la Geltrú, sense passar per
Barcelona. Lesdues ciutats
de la segana corona de l'area
metropolitana s'uniran a
través del Valles. La Iínia
servira també per unir el
Garrafamb Il\.ItPenedes.

El ministre va fer aquest
anuncidijous dela setmana
passada durant la presen-
tació del Pla de Rodalies de
Barcelona.

Per a l' execució de la lí-
nia orbital sera necessaria
una inversió aproximada
de mil milions d'euros que
s'hauran de sumar aIs4.000
milions previstos per al Pla
de Rodalies. Esta previst,
segons va anunciar el mi-
nistre, que al IIarg de I'any
2010 s'inicii:la redacció dels
estudis informatius del pro-

jecte. ,
Per al conseller de Políti-

ca Territorial i Obres Públi-
ques,JoaquimNadal, aques-
ta nava línia orbitaI hauria
de ser laq¡Iminaciód'un pla
que ha de donar resposta a
les necessitats de mobilitat
delsciutadansde l'areame-
tropolitana, taIcomrecollia
el diari Expansión.

El portaveu del grup So-
cialistes-CpC a la Comissió
de Política Territorial, del
Parlament de Cat-alunya,
Roberto Labandera, per la
seva banda, ha valorat molt
positivament aquest anun-
ci i ha assegurat que s'obre
unanova etapa en e!servei
de Rodalies. 1ha remarcat'
que el ministre de Foment,
abanda de comprometre's
amb un increment de les
inversions de forma glo-
bal, ha destacat de forma
especial e! compromís de
dotar recursos e!projecte
dé Iinia orbitaL
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De moment s'han trobat 43
fosses i2.787 víctimes
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Una part de la feina que es proposa l'lnstitut d 'Estudis
Penedesencs a través de Noms iLloes ja ha estat feta. De
moment, a la web totselsnoms.org es poden consultar
eIs norns de 2.787 persones, penedesencs morts a conse-
qüencia del conflicte be¡. lic o morts a causa de la guerra al
territoridel Penedes. 19uaIment, aquestdesembre,l'1ns,
titut lliurava al Memorial Democratic el dossier amb la

locaIització, en aquell moment, de 43 fosses comunes aIs
47municipis del Garraf,AltPenedes i BaixPenedes, ones
comptaven 484 persones enterrades. Larecerca i sobretot
la divulgació resten obertes. ,

La Guerra CiviI és només un deIs períodes que abra<;a
Tots elsnoms, projecte de recerca i divuIgació historica en-
tre el 1931i el 1978 al Penedes.

,pel que fa a la metodologia
historica ~om a la recupera-
dó ~e la historia oral i final-
ment el,abor¡u- un projecte

didactic pe~..f,:~T~t~ a la

formació '!ca democratica
deIsjoves.

Per a I'Institut, la conces-
sióde la subvenciómostra la

val°:r:~ció molt positiva a

1ft>

la trajecti>ria de recerca i
divulgació reaIitzada ja a
través de! projecte Totsels
noms per part del Ministeri
de laPresidencia.
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La terceraedició del ~
Penedes Vijazz 2009, que es
fa des d'avui i fins diumen-
ge a VIlafranca del Penedes,
comptara amb una gran fira
de vip.si caves i concerts de
jazz gratults d.'alt niveIl,
amb músics com Spyro
Gyra;James Carter Qjrintet;
Paquito D'Rivera si Chano,
DominguezQjIartet;ilaJohn
Scofield Piety Street Band,
entre d'altres.

A més, i posant especial
emfasi en aquesta edició,
s'han potenciat lesactivitats
paral.leles com les sessions
de tast i maridatges de vins
i cavesdel Penedes,cada dia,
de les sis de la tarda a dos
quarts de deu de la nit, sota

Imatge de I'edició de I'any passat

l' organització de la pltronal
Uvipe.

Així doncs, es hi haura
tastos verticaIs; tastos vari-
etals de vins rosats; tast de
xarel.los, vins dol<;os o sessi,
ons enogastronomiques amb
vins eIaborats amb la varietat
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xareJ.lo iplats delPenedes. Es
podran tastar:vins de Torres,
JeanLeon,l+1=3,A1sinaSar-
da, Jané Ventura, Mas Com-
tal, Can Bonastre, ParatÓ,

Parés Balta, VIládeIIops, Can
RafoIs deIs Caus, Pinord, Can

Fcixes, Mont-Mar<;aI, Vega de
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Ribes, Ferré i Catasús, Emen:'
dis o Duc de Foix, entre d'al-
tres.

El programa de tastos,
segons el director d'Uvipe,
Joan Gil, és dinamic. Segons
Gil, l'hem preparat amb ,
tota la il.lusió per tal de I
fer-Io e! milxim divers i
divertit.

La fira de vins del Caixa , ,-'

Penedes Vijazz és una de ""Y ~'
les més grans de Catalunjra." '
Comptarilamb40 ceIIers pre-
sents, A la fira es podran de-' ..
gustarmés de 300vins i caves
deIs principals elaboradors

de la zona. No hi faltara el,>,
celler ribeta Vega de Ribes o"",~
dosdeIsabanderats deIsvins .é '

del massís del Garraf: Can ..""
RMoIs deIs Caus i VIlaaeIIops.
Caixa Penedes Vijazz esta or-
ganitzada per ll\.cademia de
TastavinsdeSantHumberti ..

compta amb la col.laboració
de I'lnstitut Catala de la Vi-

nya i el Vi de la Generalitat. 11,'
S' esperen 40.000 visitants.
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