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MEDI AMBIENT ■ D E S P R É S D E L E S A CT U A C I O N S D E L’A G È N C I A C ATA L A N A D E L’A I G U A

L’estació d’aforament del riu Gaià a
Vilabella queda neta i condicionada
■ L’Agència Catalana de l’Aigua
ha desenvolupat diverses actua-
cions de condicionament, nete-
ja i manteniment de l’estació
d’aforament del riu Gaià al seu
pas pel municipi de Vilabella, a
l’Alt Camp.

Els treballs han consistit en
una neteja completa dels con-
ductes d’admissió d’aigua i del
pou des d’on es mesura el cabal del
riu mitjançant un sistema de boia.

Un cop executades aquestes
tasques de neteja, s’ha dut a ter-
me la calibratge del sensor co-
dificador angular utilitzat per a
la mesura del nivell a l’estació
d’aforament.

També s’han desenvolupat ac-
tuacions destinades a netejar i
reforçar la consolidació física del
pluviòmetre.

Aquesta mesura s’engloba dins
les tasques que l’ACA desenvo-

lupa de manera periòdica per a
la millora funcional i tecnològi-
ca en infraestructures de control
de la seva propietat.

L’objectiu de tot plegat és ga-
rantir una correcta informació
en temps real de diverses varia-
bles de control hidrològic de gran
importància per a la gestió dels
recursos hídrics i episodis d’avin-
guda a les conques internes de
Catalunya.
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A la presó després de dos
robatoris a Montblanc
■ Els Mossos d’Esquadra van
detenir el 26 d’agost un home
de 21 anys com a presumpte au-
tor de dos robatoris amb força
a domicilis a Montblanc, un
d’ells en grau de temptativa.

El primer es va consumar el
dia 11 d’agost en un domicili del
carrer Senan. Un desconegut,
després de forçar una finestra
del menjador, va sostreure un
ordinador portàtil valorat en

1.300 euros. El segon robatori
va ser el dia 13 als baixos d’una
casa al carrer de les Arcades. En
aquesta ocasió, va ser enxam-
pat in fraganti quan intentava
obrir la porta corredissa del
menjador. El detingut, que en-
tre els mesos de juny i juliol ha-
via estat arrestat vuit vegades
per delictes contra el patrimo-
ni, va entrar a presó després
d’haver estat jutjat.

REDACCIÓ

El musical T’estimo, ets perfecte,
ja et canviaré; l’obra Sí, primer mi-
nistre, amb Joan Pera i Carles Ca-
nut, i el prestigiós Ballet del Tea-
tre Yacobson de Sant Petersburg
amb El llac dels cignes, són alguns
dels espectacles que configuren
l’abonament cultural per a la tem-
porada de tardor a Valls. El cic-
le començarà aquest octubre i
s’allargarà fins Nadal. La gran
majoria dels espectacles seran
de pagament.

Al seu costat altres artistes de
llarga trajectòria com el Mag La-
ri, La Vella Dixieland estrenant
el repertori dels castells en clau
de jazz clàssic, el coreògraf i ba-
llarí Cesc Gelabert i el nou enre-
gistrament d’Els Pets vertebren
una programació que no deixa al
marge cap dels gèneres artístics.

La marca de qualitat de la pro-
ductora de l’aplaudit espectacle
Incendis es deixarà tastar en el
muntatge dedicat al centenari
del naixement del poeta Salva-
dor Espriu, mentre que el sentit
de l’humor esclatarà amb la parau-
la àgil dels monologuistes Leo
Harlem i Dani Delacamara.

També hi haurà programació
de caràcter local. El segell del ‘Te-
rritori Vallenc’ arribarà amb Bo-

jum Teatre amb la intervenció de
l’actor local Roger Casas, L’Es-
pardenya amb La cantant calba, i
el nou treball del grup Murmur.

El 9è Festival de Titelles Guant
i els rituals Pastorets basteixen
una tardor en què els teatres de
Valls ofereixen una temporada

amb 22 espectacles diferents, in-
tegrada per 13 espectacles per a
adults, 6 per a públics familiars,
2 per a les escoles i, per primer
cop, un per als nadons. En total,
els 22 espectacles en 32 funcions
diferents.

Abonaments i preus
Des del dimecres 18 de setembre
es podran adquirir els abona-
ments per a adults, els abona-
ments per als espectacles fami-
liars i les entrades dels especta-
cles que no entren en cap d’aquests
dos abonaments. Una setmana
més tard, a partir del dimecres
25, ja es posaran a la venda tam-

bé les entrades individuals dels
espectacles d’abonament.

L’abonament de teatre, que in-
clou les representacions de Sí,
primer ministre, El llac dels cignes
i T’estimo, ets perfecte, ja et canvia-
ré, tindrà un cost de 40 euros, –36
per als posseïdors del carnet cul-
tural–, fet que suposa un estalvi
d’entre 14 i 20 euros respecte al
preu de les entrades per separat.

Les entrades i abonaments es
podran adquirir al Teatre Prin-
cipal de 12 a 14 hores i de 19 a 21 ho-
res entre el 18 i el 28 de setem-
bre. A partir de llavors serà els
dimecres a la tarda i els diven-
dres al matí.
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Diversitat de gèneres en la
programació cultural de tardor
Teatre, música, màgia
o ballet són algunes de
les disciplines que es
realitzaran a la capital
de l’Alt Camp, amb
artistes de renom

Les entrades es
posaran a la venda
el 18 de setembre
al Teatre Principal
de Valls

Medalla d’Or
per al Club
Excursionista
Montblanc

MONTBLANC

■ Aquest dimecres el Ple de
l’Ajuntament de Montblanc
va aprovar per unanimitat
concedir la Medalla d’Or de
la vila de Montblanc al Club
Excursionista Montblanc,
amb motiu dels seus 50 anys
d’existència. El lliurament de
la Medalla a l’entitat mont-
blanquina tindrà lloc demà,
després del Pregó de Festes.

L’any 1958 un grup de mont-
blanquins, a qui agradava gau-
dir de la natura anant a la mun-
tanya, van engrescar-se a in-
tentar formar una entitat que
els permetés tenir una iden-
titat, i on poder trobar-se i
planejar noves sortides. De
mica en mica es van fer nous
socis i es va anar ampliant la
llista.

Cal remarcar que la censu-
ra vigilava tot el que feien les
entitats que es van poder fun-
dar en aquells anys. De fet, era
l’única manera de poder-se
reunir diverses persones.

D’aquesta manera es va arri-
bar al mes de juny de l’any 1963.
S’havia aconseguit el nombre
de socis necessari per poder
tenir una identitat pròpia, i va
ser llavors quan l’entitat va
poder anomenar-se Club Ex-
cursionista Montblanc, amb
els seus propis estatuts i amb
un local on poder trobar-se.

El Club Excursionista
Montblanc és una de les en-
titats més antigues de la vila
creades en època franquista.

Arribatsals50anysd’aquests
fets, l’entitat vol commemo-
rar aquesta fita amb diverses
activitats que s’aniran fent al
llarg de l’any.

L’espectacle dedicat a Salvador Espriu és una de les propostes d’aquesta tardor a Valls. FOTO: CEDIDA

CAMP Nou web al Penedès. Enoturisme del Penedès ha creat un portal
web per tal de mostrar la seva oferta turística del vi, oferint també
visites a cellers i rutes en bicicleta o de senderisme. P 23


