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Redacció
El Cós de Sant Antoni, Element 
Festiu Tradicional d’Interès Na-
cional, va tenir lloc ahir al matí al 
circuit hípic del Parc de la Torre 
d’en Dolça. Milers de persones 
van seguir les tres curses on van 
participar un total de 22 cavalls 
pura sang anglesos i on es van 
repartir 30.000 euros en premis.

En la primera cursa de 1.700 
metres de distància, Premi Torre 
d’en Dolça, el guanyador va ser 
el cavall Karibbean Dream, de la 
quadra Samalassa i muntat pel 
genet Clement Cadel. El Trofeu 
Societat el Fénix se’l va empor-
tar el cavall Tiermes, de la qua-
dra Victoria Alonso i muntat per 

Victoria Alonso Vidal. La primera 
cursa va tancar amb el Trofeu So-
cietat Ateneu Pi i Margall, que va 
guanyar el cavall Sanblass de la 
quadra Buelna Equii muntat per 
N. Saccu.

En la segona cursa, Gran Premi 
Ajuntament de Vila-seca, amb 
una distància de 2.500 metres, 
la quadra guanyadora va ser Rio 
Cubas, que van compatir amb el 
cavall Mazeltof muntat per Diego 
Sarabia. El Trofeu Raval de la Mar 
va ser pel ginet Nicolás de Julián, 
que muntava el cavall Idole Roya-
le de la quadra Alegre. El podi el 
va tancar el cavall Sound of Vi-
cotry de la quadra Yeguada Ter-
rer, muntat per L. Castillón, que 

va guanyar el Trofeu Mas Calvó.
Per últim, la cursa Premi Pa-

tronat Municipal de Turisme de 
Vila-seca, de 1.700 metres, va ser 
guanyada pel cavall So Historm, 
també de la quadra Rio Cubas i 
muntat pel genet Diego Sarabia. 

El Trofeu Cooperativa Agrícola 
va ser pel cavall Coolmeen Vega 
de la quadra Endika Arcentales 
i muntat, de nou, per N. Saccu. 
L’últim trofeu de la jornada, el 
Trofeu Societat Las Vegas, el va 
guanyar el cavall Turco de la qua-
dra Buelna Equii, muntat pel ge-
net Nicolás de Julián.

En una gran jornada festiva 
on prop de 10.000 persones van 
poder gaudir d’un gran ambient 
esportiu i familiar vinculat al 

món dels cavalls, els professio-
nals, les autoritats, els propietaris 
i els afeccionats en general que 
van assistir a les curses, van voler 
destacar l’excel·lent organització 
i l’èxit un any més de les úniques 
curses de cavalls que se celebren 
a Catalunya.

Continuen els actes
Els actes de la Festa Major de Sant 
Antoni es reprenen divendres, on 
destaquen l’espectacle familiar 

i la nit d’humor. Dissabte se ce-
lebra la XII Trobada dels amics 
dels gegants i la carretillada del 
ball de diables. El diumenge, 
l’últim dia de festes, destaca per 
la Trobada gegantera XL amb la 
participació de 40 colles, l’espec-
tacle P.I.G.S. d’Ignasi Barba, on el 
preu de l’entrada és de 5 euros i, 
per finalitzar,  la tarda de màgia 
jove, on l’entrada anticipada val 5 
euros mentre que a la taquilla en 
costarà 8.

Els actes de la Festa 
Major es reprendran el 
divendres i s’allargaran 
tot el cap de setmana

GERARD MARTÍ
VILA-SECA

Les curses del 
Cós de Sant 
Antoni apleguen 
prop de 10.000 
persones
Al circuit hípic del Parc de la Torre d’en Dolça es 
van repartir 30.000 euros en premis

Fotografia de la cursa de cavalls al circuit hípic del Parc de la Torre d’en Dolça de Vila-Seca.

La 36a Setmana Medieval de Montblanc 
estrena nou format de la Llegenda de Sant Jordi

FESTIVITAT

Albert Ruiz i Maria Franquès encarnaran Sant Jordi i la Princesa de l’edició d’enguany

Redacció
La 36a Setmana Medieval po-
tenciarà els espectacles de petit 
format i familiars i estrenarà nou 
format de la Llegenda de Sant 
Jordi. A més, la festa ja té prota-
gonistes. Albert Ruiz serà qui en-
carnarà Sant Jordi, mentre que 
Maria Franquès farà el paper de 
Princesa. Tots dos van ser esco-

llits aquest passat dissabte amb 
els vots dels socis de l’Associació 
Medieval de la Llegenda de Sant 
Jordi de Montblanc en una gala 
on es va recuperar el format pre-
sencial i el sopar a l’antiga esglé-
sia de Sant Francesc, on també 
es va presentar l’avantprograma 
de la 36a Setmana Medieval, que 
enguany se celebrarà novament 

durant dos caps de setmana, del 
21 d’abril a l’1 de maig. Del pri-
mer cap de setmana, destaquen 
el pregó i la Dracum Nocte, que 
es farà el 21 d’abril. Del dissabte 
22 el més destacat és la repre-
sentació de la Llegenda de Sant 
Jordi, que aquest any estrena 
format i guió on s’explicarà la 
llegenda de Sant Jordi d’una ma-

nera diferent, però sent fidels al 
text original de Joan Amades. 
Per tancar el cap de setmana, 
el dia 23 d’abril, diada de Sant 
Jordi, tindrà lloc l’entrega de la 
rosa. Una altra novetat seran els 
espectacles de caire familiar que 
des de l’Associació han volgut 
doblar esforços perquè aquests 
tinguin un paper més rellevant. Albert Ruiz i Maria Franquès a la gala celebrada dissabte.

SETMANA MEDIEVAL

Redacció
El Parc Astronòmic de les Mun-
tanyes de Prades ha organitzat 
diverses activitats relacionades 
amb l’observació del cometa 
C/2022/E3, que el pròxim 1 de 
febrer passarà pel punt més prò-
xim a la Terra. L’última vegada 
que es va donar aquest fenomen 
va ser fa més de 50.000 anys, 

durant el Paleolític, de manera 
que els amants de l’astronomia 
i l’observació del cel nocturn te-
nen una oportunitat única per a 
veure el pas d’aquest cos celeste.

El dissabte 28 de gener s’ha 
programat una sessió especi-
al dedicada a l’observació del 
cometa amb grans telescopis. 
Durant la sessió, podrem gaudir 

també de la ruta pel cel i seves 
constel·lacions interpretada en 
directe per Guies Starlight.

Paral·lelament, el 27 i 28 de 
febrer s’organitza un curs diri-
git a persones que volen obtenir 
fotografies de cometes ja sigui 
amb càmera DSLR i objectius, 
o bé amb telescopi i càmera de-
dicada. El curs compta amb un 

astrofotògraf especialitzat en 
astrofotografia de paisatge i de 
cel profund, Aleix Roig @astro-
catinfo.

Si bé el pròxim cap de setma-
na i fins al dia 1 seran els millors 
moments per a l’observació del 
cometa, el cert és que ja fa dies 
que se’l pot veure sota el cel fosc 
de Prades, augmentant la seva 
brillantor. Algunes fotografies 
del cos celeste fetes des de la vila 
roja han aparegut a mitjans in-
ternacionals com Le Figaro. Així 
mateix, han estat la Imatge del 
dia a Astrobin, portal internaci-
onal d’Astrofotografia, cosa que 
posiciona Prades com a un dels 
millors cels nocturns d’Europa. 

Prades programa observacions 
del cometa C/2022/E3
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L’última vegada que va ser tan a prop de la Terra va ser al Paleolític
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Mitjans internacionals han publicat fotos del cometa fetes a Prades.


