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FORMACIÓ

Curs de ‘Gestió pràctica
de logística internacional’
a la seu de la Cambra
■ La Cambra de Comerç i Indús-
tria de Valls organitza per al pro-
per dimarts, dia 25 de febrer, i
també per al dijous 6 de març, du-
es sessions de quatre hores cada
una, sobre ‘Gestió pràctica de lo-
gística internacional’, en què es
parlarà de la gestió del incoterms
(costos i riscos) i al càlcul de cos-
tos del transport internacional,
mitjançant casos pràctics reals.
Les dues sessions aniran a càr-
rec del Sr. Xavier Yúfera, advo-
cat i assessor en comerç interna-
cional.

CONVOCATÒRIA

La Cambra convoca el
concurs del cartell del
Firagost 2014
■ Està obert el concurs del car-
tell que serà anunciador de la Fi-
ragost 2014, que tindrà lloc di-
marts i dimecres 5 i 6 d’agost.
Aquest concurs està obert a tot-
hom. Els participants podran pre-
sentar tantes obres inèdites com
desitgin, sempre i quan no siguin
plagis parcials ni totals de qual-
sevol imatge i/o cartell ja exis-
tent. El termini de presentació
dels treballs serà el divendres 4
d’abril, fins a les 7 de la tarda, a
les mateixes oficines de la Cam-
bra de Comerç de Valls.

CONFERÈNCIA

Albert Batet parla del
present i futur de la
capital de l’Alt Camp
■ En el marc del cicle de confe-
rències organitzades pel Col·le-
gi de Periodistes de Catalunya,
l’alcalde de Valls, Albert Batet,
analitzarà el moment present i
explicarà els reptes de futur de la
ciutat. ‘Fent pinya sempre és mi-
llor’ serà el títol d’aquesta sisena
conferència que ofereix Albert
Batet com a alcalde a la ciutat. La
conferència de l’alcalde vallenc
tindrà lloc avui, a partir de les
20.00 hores, a la Casa de Cultu-
ra, ubicada al passeig dels Caput-
xins de la capital de l’Alt Camp.
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Periodistes del diari ‘The Independent’
realitzen un reportatge a l’àrea de Valls
■ Dues periodistes del diari brità-
nic The Independent es van tras-
lladar a Valls per realitzar un re-
portatge que es publicarà a les pà-
gines de gastronomia i viatges de
l’important rotatiu anglès. Du-
rant la seva visita a l’Alt Camp van
visitar la Vinícola de Nulles, on
varen conèixer el procés dels vins
i caves, i van conèixer Valls i la Ru-

ta de Tapes, comprovant les car-
tes d’alguns establiments de res-
tauració.

Unaaltravisitavaserauncamp
de calçots, on van conèixer el pro-
césdeproduccióidesprésvananar
al restaurantCasaFèlixonvande-
gustar la típica calçotada, amb tot
el procés de cocció i menú de la
calçotada. També visitaren Riu-

doms i la Cooperativa d’Oli Ma-
llafré, i també Vila-rodona i l’em-
presa Els Fruits Saborosos, on fan
la melmelada de calçot.

S’espera que d’aquí a pocs dies
el diari britànic The Independent,
amb una tirada de prop de dos-
cents mil exemplars, publiqui el
reportatge,quedonaràressòipro-
moció de l’àrea de Valls.

Els periodistes del ‘The Independent’, acompanyats per membres de la
Cambra, durant la seva visita a la capital de l’Alt Camp. FOTO: CEDIDA

REDACCIÓ

LavallencaViolantLlopis,AlbaAlu-
ja, Anton Dalmau i Gerard Martí
donaran vida a textos de Jordi
Cervera, Rosa Pagès, Toni Oren-
sanz i Jordi Agràs en un especta-
cle titulat El mort al Principal. Les
representacions tindran lloc
aquest dissabte i diumenge en
deu sessions que se succeiran ca-
da mitja hora. El Teatre Principal
acull els preparatius d’una ceri-
mònia mortuòria dedicada a un
personatge il·lustre al qual la ciu-
tat ret homenatge.

L’espectador s’infiltra en els
preparatius i passeja pels racons
més diversos i amagats del tea-
tre, en especial en aquelles zo-
nes a les quals habitualment no
hi té accés. D’aquesta manera,
els assistents van més enllà de
les àrees del vestíbul, la platea i
les llotges per endinsar-se en els
espais que habitualment trepit-
gen els actors, les actrius i els tèc-
nics d’escena.

L’espectacle El mort al Princi-
pal oferirà durant el cap de setma-
na quatre versions del traspassat
en format de monòleg, en un es-
pai de reflexió i recolliment, per
conèixer el passat i el present del
mort i de qui el vetlla. Els actors-
guies seran Jaume Bernabeu, Ari-
adna Mariné, Francina Fernán-
dez, Aïda Sánchez i Conxi Expó-
sito.Totsplegatspresentaran,dins
la marca ‘Territori vallenc’ que re-
marca els valors de les arts escèni-
ques de caràcter professional i al-

horaambelsegelldelaciutatdeValls,
aquesta experiència diferent que
s’ha de viure i en la qual el públic
esdevé el veritable protagonista.

Els objectius
D’aquesta manera, la programa-
ció teatral d’aquest 2014 aposta
per redescobrir als mateixos va-
llencs i per presentar als especta-
dors de fora de la ciutat una de les

joies arquitectòniques de la capi-
taldel’AltCampidelsescenarisde
Catalunya: el Teatre Principal, el
segon teatre més antic de Catalu-
nya que ha conservat la seva es-
tructura arquitectònica. Va ser
construït entre el 1845 i el 1851 per
l’arquitecte Ignasi Jordà i decorat
pel pintor i escenògraf Josep Pla-
nella. L’any 1882, l’arquitecte Llu-
ís Homs en va cloure la façana.

L’interior original és del tipus
anomenat «a la italiana», format
per l’escenari, pati de butaques
i pisos de planta de secció circu-
lar. La façana no reflecteix aques-
ta diversificació d’espais, sinó
que els unifica i s’articula simè-
tricament respecte d’un eix cen-
tral, formant tres cossos verti-
cals de tres pisos.
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Violant Llopis,
protagonista de
‘Mort al Principal’
El cap de setmana
el Teatre Principal
de Valls viurà una
experiència diferent
de teatre de
proximitat

L’actriu vallenca Violant Llopis és una de les intèrprets que configuren
aquest espectacle de teatre de proximitat. FOTO: CEDIDA

Les escenes
s’ambienten als
racons del teatre
on habitualment el
públic no hi té accés

Balanç positiu
d’activitats de
la Cambra de
Valls el 2013

ALT CAMP

■ La Cambra de Comerç de
Valls ha començat a fer balanç
de les seves activitats dutes a
terme durant l’any passat. Així
durant el 2013 va tramitar un
total de 1.694 certificats d’ori-
gen amb destinació a uns 75
països del món, amb un incre-
ment del 60 % en relació a l’any
anterior. Aquí no s’inclouen
les exportacions a països de
la Unió Europea.

Això vol dir que des de les
empreses de l’Alt Camp i de
la demarcació de la Cambra
han sortit 1.694 exportacions
de mercaderies als següents
països: 121 exportacions han
anat als Emirats Àrabs Units;
90 a l’Aràbia Saudí; 66 a Ku-
wait; 60 a Brasil; uns altres 60
a la Xina; 50 a Qatar; 42 al
Turkmenistan; 40 a Oman; 40
al Vietnam; 40 a Colòmbia; 35
a Corea; 30 a Indonesia… i així
fins al total que sumen 1.694.
La Cambra disposa del Depar-
tament de Comerç Exterior
que assessora i ajuda les em-
preses en els tràmits de co-
merç internacional.
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