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HORTUS APRODISCAe: "Un tresor ecologic a la vila medieval"

Hortus Aprodlscae
Montblanc

Avui arrenca a Mont
blanc la 26a festa de la
Setmana Medieval de Ca
talunya.

Tot a punt per viure
dues setrnanes plenes d'ac
tes: el mercat medieval
més antic de la Peninsu
la, la Represenració de la
Uegenda de Sant Jordi, les
Corts Catalanes...

A HORTUS APRO
DISCAe' celebrem aquest '
esdeveniment oferint-vos
el nostre "!resor ecológic".
1 ara que arriba la Diada
de Sant Jordi, obrim les
pones de la nostra botiga
amb més iHusió que mai;
apropant-vos els valors
tradicionals i gastrono
mics del nostre territorio

Cultivem i elaborem
els nostres productes eco
logics amb una acurada
selecció deis ingredients

a consciencia, processos
manuals que els/les nois/es
de l'obrador fan amb molra
dedicació.

El component social
i laboral de l'activitat del
projecte HORTUS garanteix
la qualitat de vida de les
persones amb discapacirat,
l'objectiu del qual són ells
i el vehide és l'agricultura.

El millar maridatge
social i gastronómic de la
comarca

Veniu a la nostra botiga
de Montblanc a l'av. Doc
tor Foleh, s/n, i gaudireu
de descomptes especials i
una degustació gratuita
amb motiu de la Setmana
Medieval.

"El comer~ augmenra la
riquesa i gloria d'una na
ció, pero la seva verirable
for~a ha de ser buscada en
el cultiu de la terra" Lord
Charam.
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El Sandro i l'Anna, a la botiga. L'Iris i el José Ángel tallant les cebes ecologiques.

170 alumnes de quart d'ESO assisteixen a les
111 Jornades d'Adolescencia sobre el "botellón"

~

Jornades

Redacc16
Montblanc

Més de 170 alumnes
de quart d'ESO deis qua
tre centres d'educació
secundaria de la Conca
de Barberil es van trobar
a l'Institut Marti I'Huma
de Montblanc per cele
brar les terceres Jornades
d'Adolescencia. L'acte,
que va ser organitzat per
¡'Oficina Jove Conca de
Barberil i el Programa
Salut i Escola de l'ABS
Montblanc, va tenir lloc
el 17 d'abril de 2013 al
llarg de tot el matí i va
tractar el tema del "bote
llón", un conflicte social
de la postmodernitat, que
es pot descriure com una
reunió de joves entre 13 i
24 anys que es troben per
consumir grans quantirats
d'aleohol a la via pública.

Les jornades van co
men~ a les deu del matí
amb els parlaments de
Imma Hueso, cap d'es~

tudis de J'Institut Mani
I'Huma, Manel Requena,
conseller comarcal de J0-

ventut del Consell Comar
cal de la Conca de Barbera i
Asun Garcia, coordinadora
del Programa Salut i Escala.

Seguidament, el grup
de teatre "Ara Teatre" de
l'Institut Mam l'Huma va
representar una obra satíri
ca en la qual es presenrava
una situació familiar poc
modelica i plena d'incon
gruencies en relació amb
el consum d'aleohol. Des
prés del descans, els joves
deis quatre quarts d'ESO
van fer una lectura crítica
sobre el "botellón"', fruit

d'un debat realitzat previ
ament als quatre centres de
secundaria. Els alurnnes de
l'Institut Mani l'Huma de
Montblanc van refor~ la
lectura amb una obra tea
tral on es visionava una si
tuació dramatica al volrant
del "botellón"; els alumnes
de l'Institut Joan Amigó de
l'Espluga de Francoli també
van utilitzar un suport te
atral en el qual dos homes
que venien del futur inten
raven entendre les conduc
tes incomprensibles deis
joves del segle XXI, per ral

de no repetir-les a la seva
era. Finalment, taut l'Ins
titut Joan Segnra i Valls de
Sanra Coloma de Queralt
com l'Escola Mare de Déu
de la Serra de Montblanc
van fer la lectura amb un
supon audiovisual.

Per finalitzar, es va pre
senrar un reportatge audio
visual on es podia visionar
i escolra l'opinió sobre el
"botellón" de diferents
agents socials del territori,
entre els quals agents de les
forces de segnrerat, agents
de salut pública, pares i

mares, alurnnes i professors
deis centres de secundaria,
regidors, associacions, pro
pietaris d'esrabliments d'oci
nocturn, etc.

La acte va cloure amb
unes breus paraules del con
seller comarcal de Joventut,
acompanyat del director de
l'Agencia Catalana de Salut
Pública de la regió Camp
de Tarragona, Joan Guix,
el coordinador territorial
de Joventut de Tarragona,
Joan Plana i la cap d'estudis
de l'lnstitut Martí l'Huma.

Les ID Jornades d'Ado
lescencia de la Conca de
Barbera són una de les ac
tivitats del Programa Conea

Sana 2013 que engnany va
dedicat al "botellón". Sota
aquest context, al llarg
d'aquest mes s'ba realitzat
una sessió de treball amb
alealdes i regidors de la
comarca, una trobada amb
propietaris d'oci nocturn
també de la comarca i una
xerrada per a pares i mares
a Montblanc. Per la setma
na que ve, encara hi ha pre
vistes un parell de xerrades
per a pares amb fills adoles
cents que tindran lloc a l'Es
pluga de Francoli el dia 24 i
a Sanra Coloma de Queralt
el dia 26, i que té per nomo
"Recursos en la prevenció
del consum d'aleohol".


