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L’ESPLUG A DE FRANCOLÍ ■ U N M I L I Ó D E E U R O S

L’Ajuntament demanarà
diners per al nou pavelló
■ La Generalitat ha pagat
470.000 euros del deute de la
llei de barris a l’Ajuntametn de
l’Espluga, una quarta part del
que el deu al consistori. Aquest
pagament permetrà millor con-
siderablement la situació finan-
cera de l’Ajuntament i, segons
ha avançat l’alcalde, David Ro-
vira, obre les portes a la conces-
sió del crèdit d’un milió d’eu-
ros que el consistori demanarà

per construir el nou pavelló.
Ara també es podrà pagar una
part dels préstecs que, a curt
termini, l’Ajuntament va haver
de demanar per sufragar les
obres del nucli antic, mentre
no arribaven els diners de la Ge-
neralitat. També es podran co-
mençar a pagar les subvencions
concedides a la rehabilitació de
edificis, que el consistori devia
als veïns.–J. B.

LES PILES DE G AIÀ ■ É S U N C E RTA M E N D E D A N S A CO N T E M P O R À N I A

La segona edició del Danseu Festival
se celebrarà del 10 al 22 d’agost
■ D-crean Dansa, organitzadors
del Danseu Festival les Piles, do-
nen a conèixer les dates i els pro-
fessors que formaran part de la
segona edició del festival de dan-
sa contemparània, que tindrà lloc
en aquest poble de la Conca de
Barberà, del 10 al 22 del proper
mes d’agost.

Comptarà amb la participa-
ciódeprofessorsdedansa contem-
porània reconeguts en l’àmbit

internacional, com són Sita Osthe-
imer, de Dancer Hofesh Sheche-
fer Company; Giovanni Scarce-
lla, de Dancer Cia. Última vez;
Olga Álvarez, de Cia. Lataimada
Sala de Brogy, de Cia. Salah el
Brogy; i Sonia Rodríguez, de Cia.
Sonia Rodríguez.

Els ballarins interessats en
participar d’aquestes estades for-
matives ja poden enviar els seus
currículums, que D-crean Dan-

sa destriarà acuradament per for-
mart part de les estades que tenen
un nombre de places limitades.

Properament l’organització
també donarà a conèixer les ac-
tivitats i actuacions que es duran
a terme, en el decurs del festival,
pensades per a tots els assitents
al llarg del Danseu Festival de les
Piles, un certamen que vol con-
solidar-se al territori.–JOAN BO-
RONAT

JOAN BORONAT

Per cinquè any consecutiu s’ha
celebrat la Marxa per les Terres
del Gaià, durant els dies 2, 3 i 4 de
maig, organitzada per l’Associa-
ció Terres del Gaià, amb el suport
de diferents entitats i ajunta-
ments de la conca d’aquest riu.

En aquesta darrera edició hi
han participat 117 persones, de
les quals 45 han recorregut les
tres etapes en què es va dividir la
marxa; és a dir, caminant els 69 qui-
lòmetres que separen les Fonts
de les Canelles de Santa Coloma
de Queralt fins a la desemboca-
dura a la platja de Tamarit.

El punt de partida va ser di-
vendres passat a les deu del ma-
tí des de les fonts de Santa Co-
loma –indret considerat com el
naixement del riu– per empren-
dre els camins dels antics mo-
lins, el barranc de Biure de Ga-
ià, Pontils, Santa Perpètua de Ga-
ià i pernoctar a Querol, després
de completar una distància de
20 quilòmetres.

La segona etapa va sortir de
Querol, per cobrir un itinerari de
28 quilòmetres, amb un temps
força calorós, per deturar-se al
Pont d’Armentera. Allí els cami-
nants van ser obsequiats amb un
aperitiu, mentre que la segona
parada va ser a Santes Creus, a
l’hora de dinar, un dels punts de
major bellesa del curs mitjà del
riu Gaià. La represa de la ruta va
ser des de l’albereda que hi ha a l’in-
dret, camí d’Aiguamúrcia, i se-
gint el riu fins a Vila-rodona, Brà-
fim, per acabar a Vilabella, el lloc
on es va sojornar.

A la tercera i última etapa, en
el moment de sortir s’hi van afe-
girfinsa60veïnsdeVilabellaal’ho-
ra d’enfilar diversos camins rurals
que els havien de portar fins al

Catllar, on van poder admirar la
zona humida de la resclosa que
ha estat recentment recupera-
da. És allí que es va constatar la vi-
da que hi ha al riu, amb tortugues
de rierol, polles d’aigua o ànecs coll
verd entre d’altres, abans d’es-
morzar al parc de la Torre d’en
Guiu. Recuperades les forces,
amb una dotzena de catllarencs
que es van sumar al grup, la mar-
xa es dirigí cap al Turó de Sant
Simplici, el mirador des d’on es
divisa una magnífica panoràmi-
ca de la costa, que abasta del cap
Salou a Torredembarra.

Després de dinar a l’Hort de
la Sínia, a la desembocadura del
Gaià a Tamarit, es va llegir el ma-
nifest, tal com s’havia fet durant

la marxa en alguns dels pobles
inclosos en el recorregut, i en
els quals alcaldes o regidors van
donar la benvinguda als partici-
pants.

L’objectiu de la Marxa per les
Terres del Gaià és el de reivindi-
car la conservació i protecció
d’aquest territori i la recupera-
ció del cabal ecològic del riu en
el seu tram baix, arran del llarg
segrest motivat per l’embassa-
ment del Catllar, així com de do-
nar a conèixer i difondre la ru-
ta del riu Gaià i el patrimoni dels
seus castells, des del naixement
del curs fluvial a Santa Coloma
de Queralt fins a la desemboca-
dura al mar, concretament a la
platja de Tamarit.

Durant tres dies, 117 persones han participat en la V Marxa per les Terres del Gaià i han caminat
els 69 km que separen les Fonts de les Canelles de Santa Coloma i la desembocadura del riu
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Una marxa per la vida del riu Gaià

Els participants en l’edició d’enguany de la marxa. FOTO: DT

Imatge d’un dels moments de la ruta per etapes que va seguir el curs del
riu Gaià. FOTO: DT


