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Moltes mirades perdu-
des en dos ocells metàl-
lics a l’infinit. L’exhibició
de vols acrobàtics de
l’equip Bravo3 de Repsol
va reunir, aquest dissab-
te al migdia, milers de
persones que no es van
perdre ni un sol instant
de les figures que els dos

aparells van dibuixar da-
munt de la platja del Mi-
racle de Tarragona.

Centenars de ciuta-
dans es van reunir a l’ho-
ra prevista per a l’inici de
l’espectacle, dos quarts
d’una del migdia, al balcó
del Mediterrani per ad-
mirar les figures que els
aparells –dos avions
Sukhoi 26, construïts
amb fibra de carboni, ti-

tani i amb motors de més
de 400 cavalls de potèn-
cia– van executar; figu-
res d’acrobàcia compli-
cades que, en algunes
ocasions, van arribar a
assolir velocitats de 380
quilòmetres per hora.

L’exhibició va tenir cai-
gudes en picat, girs i en-
creuaments a escassos
metres de distància entre
els avions, acrobàcies que

van satisfer als assistents
i que consoliden aquesta
exhibició que, per quart
any consecutiu, omple de
color el cel de Tarragona.

Les condicions am-
bientals –un cel desvet-
llat de núvols i la brisa
lleugera– van crear el
marc idoni per contem-
plar l’execució de vol dels
pilots Velarde i Cástor
Fantoba. Tots dos han as-

solit primeres posicions
en campionats espanyols
i europeus de vol acrobà-
tic i, en aquesta ocasió, no
van decebre. Tant Velar-
de com Fantoba van exhi-
bir la seva destresa al vo-
lant, a través de les indi-
cacions del pilot Anselmo
Gámez, que va oferir la
retransmissió de l’espec-
tacle al públic que es va
congregar a l’extrem fi-
nal de la rambla Nova.

L’organització de l’es-
deveniment destaca
“l’èxit de públic” d’aques-
ta quarta edició de vol
d’exhibició que té la fa-

çana marítima de la ciu-
tat com a escenari i que ja
és una de les cites habi-
tuals de la ciutat a l’inici
de la primavera. Per als
aficionats al món del
motor, aquesta és una
gran ocasió de gaudir
dels pilots Repsol de vol
acrobàtic, que tenen un
gran prestigi mundial,
tal com demostra el fet
que hagin mat, els dar-
rers anys, més de 25 me-
dalles, entre competi-
cions estatals i interna-
cionals, i que hagin for-
mat part de l’equip esta-
tal de vol acrobàtic. ■

Amb els ulls pendents de
les giragonses dels avions
a Milers de tarragonins es reuneixen per contemplar l’exhibició de vol
acrobàtic a Aquesta és la quarta vegada que es duu a terme aquest acte

Agnès Llorens / Infocamp
TARRAGONA

Les acrobàcies de vol de l’equip de Repsol van atreure l’atenció dels ciutadans reunits al balcó del Mediterrani ■ INFOCAMP
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La xifra

380
quilòmetres per hora és la
velocitat que van agafar els
avions de vol acrobàtic de
l’equip Bravo3 de Repsol.

Inauguració a Mas Llagostera
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Calafell celebra, avui, la 18a
edició de la Festa de la Bicicle-
ta. El recorregut, no competi-
tiu, és d’uns 10 quilòmetres
entre l’esplanada del pavelló
de Joan Ortoll i el port de Se-
gur. La prova comença a les
10 del matí. ■ TAEMPUS

Nous busos exprés
directes a Tarragona

CALAFELL

A partir de dilluns es posen
en marxa dues expedicions
de bus exprés més directes
entre el Vendrell i Tarragona,
una d’anada i una altra de
tornada, sense fer parada a
Torredembarra. La durada
del viatge serà només de 30
minuts i l’hora de sortida des
de l’estació d’autobusos del
Vendrell serà a les 7.10 h i des
de l’estació d’autobusos de
Tarragona, a les 14.50 h.

El tinent d’alcalde de
Transports de l’Ajuntament
del Vendrell, Josep Marrasé
(ERC), ha explicat que “de
moment, s’ha aconseguit po-
sar en marxa dues expedi-
cions de bus exprés més di-
rectes i s’anirà valorant la se-
va ampliació per poder fer el
desplaçament entre el Ven-
drell i Tarragona amb autobús

Avui se celebra
la 18a Festa de
la Bicicleta

Nova unitat
de reproducció
assistida
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CALAFELL

La policlínica Comarcal del
Vendrell i el laboratori Em-
briogyn han posat en marxa
la primera unitat de repro-
ducció assistida del Baix Pe-
nedès, on es podran fer pro-
ves diagnòstiques relaciona-
des amb l’embaràs o la inse-
minació artificial. ■ TAEMPUS

LA BISBAL DEL PENEDÈS
La policia local de Calafell va
iniciar, divendres, una cam-
panya de control de l’excés
de velocitat que es prolonga-
rà fins a final d’abril. Aquesta
campanya es farà, amb l’ajut
d’un radar, en diversos punts
del municipi on s’ha detectat
que hi ha més conductors
que infringeixen els límits ge-
nèrics o els senyalitzats o on
el veïnat se’n queixa reitera-
dament. Els conductors que
siguin caçats circulant amb
excés de velocitat seran
sancionats. ■ TAEMPUS

EL VENDRELL

Campanya de
controls d’excés
de velocitat

EL VENDRELL

El secretari general d’Empre-
sa de la Generalitat, Joan Are-
gio, va inaugurar, divendres, la
nova sala d’activitats enotu-
rístiques de la masia Mas Lla-
gostera, el primer allotjament
rural 100% sostenible del Pe-
nedès. La nova sala, constru-
ïda a l’antic paller, està pensa-
da per fer-hi tastos, maridat-
ges i dinars en grup així com

d’una forma més ràpida”. El
bus exprés té dues parades al
Vendrell, a l’estació d’autobu-
sos i al monument dels caste-
llers. Els busos, que gestiona
l’empresa Autocars del Pene-
dès, tenen una imatge dife-
renciada i disposen de conne-
xió Wi-Fi i de premsa escrita
gratuïta. A més, el servei in-
corpora l’ús de les noves tec-
nologies, que permeten, per
exemple, saber a través d’in-
ternet on és el bus en cada
moment i calcular-ne, així,
l’hora d’arribada a la destina-
ció. Amb la incorporació
d’aquests nous busos direc-
tes, l’Ajuntament vol millorar
la mobilitat dels ciutadans
que cada dia es desplacen a la
capital de la demarcació i, so-
bretot, escurçar el temps de
desplaçament. ■ TAEMPUS

activitats per a empreses.
L’acte va reunir un centenar
de persones, entre alcaldes i
representants del sector eno-
turístic. Hi va haver un tast de
vins i caves Jané Ventura ma-
ridats amb platets del restau-
rant Ull de Llebre i Cal Blay i,
després, l’actor Fermí Fernàn-
dez va representar el monòleg
El sommelier. ■  TAEMPUS

L’Ajuntament de Vande-
llòs i l’Hospitalet de l’In-
fant i Cossetània Edi-
cions han editat el llibre
L’infant Pere d’Aragó i
d’Anjou: “molt graciós e
savi senyor”, un recull de
diversos articles que lloen
la figura de l’infant Pere,
del seu temps, del poble
de l’Hospitalet i el seu en-
torn. Aquest volum mis-
cel·lani, que surt a la llum
amb motiu del 710è ani-
versari del naixement de
l’infant Pere, “pretén re-
ivindicar un dels perso-
natges més fascinants de
la Catalunya baixmedie-
val”, segons Antoni Cone-
jo, professor titular d’his-
tòria de l’art de la Univer-
sitat de Barcelona, mem-
bre del grup de recerca
Magana Ars i veí de l’Hos-
pitalet de l’Infant, com a
responsable de l’edició.

L’infant Pere d’Aragó i
d’Anjou (c. 1305- 1381),
entre altres títols i càr-
recs, va ser comte de Riba-
gorça, d’Empúries i de les
Muntanyes de Prades. La
seva “exquisida i polièdri-
ca” personalitat el va dur
a fundar un hospital mo-
numental que va donar
peu a l’actual vila de l’Hos-
pitalet de l’Infant. La pre-
sentació serà el dia 18. ■

Un llibre lloa
la figura de
l’infant Pere
a l’Hospitalet
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