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OBRES ■ L’A J U N TA M E N T E N D Ó N A E L V I ST I P L A U

S’aproven nous acords a la
Junta de Govern de Valls
■ La Junta de Govern de Valls
ha donat el seu vistiplau a l’ini-
ci de les obres per la construc-
ció del nou Museu Casteller de
Catalunya, que s’ubicarà al ca-
rrer Espardenyers de Valls.

La primera fase d’enderro-
cament dels edificis de la zona
on s’ubicarà el museu s’iniciarà
després de Setmana Santa i es
durà a terme per l’empresa Ex-
cavacions Carbonell SA.

Les obres tenen un cost to-
tal de 142.538 euros i tenen com
a objectiu promocionar i millo-
rar els equipaments del Barri
Antic de la ciutat. Els edificis i so-
lars del carrer Sant Oleguer se-
ran els més afectats de les obres,
que s’espera que finalitzin en
tres mesos aproximadament.

Vuit finques i dues finques
d’aquest carrer s’inclouen en

aquesta zona, que sumen un to-
tal de vint-i-una parcel·les afec-
tades pel conjunt del projecte.

En la sessió de la Junta cele-
brada aquesta setmana també
s’ha aprovat el pressupost de
24.397 euros per la construcció
d’un accés posterior del centre
educatiu Enxaneta. El projec-
te ha estat redactat i revisat per
la regidoria d’Acció Territorial,
Habitatge i Barri Antic.

En aquest programa s’inclou
la millora de l’accés pel convent
del Carme, que es troba just da-
vant de la façana sud de l’esco-
la bressol Els Tabalets. Aquest
accés millorarà el vial que comp-
ta amb un 4% d’inclinació, fent-
lo més accessible tant a vianants
com a vehicles. La principal tas-
ca que s’hi durà a terme és la pa-
vimentació de la via.–A. ESCODA

TEATRE ■ N O V E S R E P R E S E N TA C I O N S D E L’ O B R A ‘ L E S B A M B O L I N E S D E L T E AT R E P R I N C I PA L’

Es descobreixen tots els racons del
Teatre Principal de Valls
■ Vuit centres educatius van vi-
sitar la setmana passada les ins-
tal·lacions del Teatre Principal
de Valls com mai ho havien fet.
El Grup del Teatre Principal va
estrenar el 28 i 29 de març l’obra
Les Bambolines del Teatre Princi-
pal, on una trentena d’actors van
interpretar diversos personat-
ges que van acompanyar els es-
tudiants pels racons més ama-
gats del teatre.

Els propers 12 i 13 d’abril totes
les persones que ho desitgin po-
dran conèixer les intimitats d’un
dels teatres més antics de Cata-
lunya. Els camerinos, el sota es-
cenari o el moll del teatre es con-
vertiran durant dos dies en l’es-
cenari principal.

L’entrada per persona té un
cost de tres euros i es pot adqui-
rir a la taquilla del Teatre Princi-

pal en horari habitual o bé pel
portal virtual Telentrada.

Bambolines del Teatre Princi-
pal s’interpreta per tercera edi-

ció no consecutiva amb una ver-
sió renovada. Estrenada l’any
2006, l’obra també es va repre-
sentar l’any 2010. –A. ESCODA

Prop d’una trentena d’actors protagonitzen l’obra ‘Les Bambolines del
Teatre Principal’, que s’interpretarà els dies 12 i 13 d’abril. FOTO: CEDIDA

Els pecats
capitals
arriben a la
ciutat de Valls
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■ El gastrobar Portal 22 aco-
llirà avui a les vuit de la tarda
la presentació del llibre Sis
mans per a set pecats, obra de
Lluís Aragonès, Xavier Llau-
radó i Robert Benaiges. Es
tracta d’un recull de contes
on els pecats capitals en són
el fil conductor. Cada autor
s’ha ocupat de dos relats, men-
tre que el setè ha estat elabo-
rat a sis mans.

D’aquesta manera, Xavier
Llauradó s’ha ocupat de l’ava-
rícia i la ira, Lluís Aragonès de
la gola i la luxúria, mentre que
Robert Benaiges ha escrit so-
bre l’enveja i la peresa. L’ob-
jectiu de cada història és vi-
sualitzartantelpecatcomelpe-
cador basant-se en el punt de
vista personal de cada escrip-
tor. Tal com ha explicat Benai-
ges, el fet d’escriure conjun-
tamentharesultatunaexperièn-
cia molt gratificant i profitosa
professionalment.

Aquesta tarda, l’encarre-
gat de presentar Sis mans per
a set pecats és el periodista
Ivan Rodon. En finalitzar l’ac-
te, els assistents podran pe-
car amb la gola gràcies a la par-
ticipació del xef Joan Castells,
qui delectarà amb delicatessen
pròpies. Valls serà la primera
de les parades de la gira de pre-
sentació, que els portarà a les
poblacions de Riudoms, Reus
i Cambrils. Properament es
confirmaran noves dates de
presentació.–A. ESCODA

ARIADNA ESCODA

El món del periodisme sumarà
properament un nou mitjà ra-
diofònic. Es tracta del projecte
Ràdio Terra, que aquesta tarda
es presentarà a les instal·lacions
de l’Institut d’Estudis Vallencs
a dos quarts de vuit del vespre.

Aquesta ràdio neix amb l’ideal
d’oferir un periodisme horitzon-
tal, cooperatiu i descentralitzat.
La iniciativa ja compta amb cin-
quanta-dues corresponsalies
provisionals repartides per Ca-
talunya i el País Valencià. En el cas
de l’Alt Camp, la comarca serà
coberta per l’estudiant de Co-
municació Audiovisual Marta
Arjona.

Aposta pel periodisme social
Durant la xerrada es debatrà so-
bre el periodisme i la comuni-
cació popular, que servirà com
a pretext per presentar el nou
mitjà radiofònic. El periodista
Sergi Franch serà l’encarregat
de presentar la iniciativa. El
mitjà ja s’ha donat a conèixer a
poblacions com Reus, Tortosa,

Tarragona i l’Arboç. La progra-
mació del mitjà es dividirà en di-
verses seccions: Cultura Popu-
lar, Música i Lletres, Internacio-
nal i Societat i Economia.

Ràdio Terra vol desmarcar-
se dels mitjans convencionals
i opta per promocionar una
agenda informativa pròpia que
acosti les veus protagonistes
als ciutadans.

Reus es convertirà en el cen-
tre d’operacions des d’on es ges-
tionarà la ràdio i s’emetran els

primers continguts. El projec-
te contempla un estudi d’enre-
gistrament i producció a la capi-
tal del Baix Camp, concretament
sobre del casal Despertaferro.

Fases del projecte
Fins al moment, prop d’un cen-
tenar de persones s’han adherit
a Ràdio Terra en concepte de so-
cis. En aquests moments, el mitjà
radiofònic es troba a punt de co-
mençar la segona fase del pro-
jecte, que consisteix a confir-

mar la seva viabilitat econòmi-
ca. Per aconseguir-ho, cal que
sumin un total de 150 socis.

El pas següent els portarà a
recapdar ingressos a partir del
micromecenatge per tal de poder
adquirir els recursos necessaris
per la tecnologia que els perme-
trà emetre per internet i final-
ment començar a emetre de for-
ma provisional.

No serà fins a principi del mes
de setembre però, quan l’emis-
sió serà regular i global.

COMUNICACIÓ ■ N E I X U N N O U P R OJ E C T E P E R I O D Í S T I C Q U E A P O S TA P E R L A C O M U N I C A C I Ó S O C I A L

Ràdio Terra continua la seva gira
de presentació a la capital vallenca

Els membres de Ràdio Terra van presentar divendres passat el seu projecte a Riudoms . FOTO: CEDIDA

El nou mitjà
radiofònic ja compta
amb un centenar de
socis que permetran
que el projecte
segueixi endavant


