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Ja a la venda
els productes
de la festa
major de Valls

SANT JOAN

■ Amb l’arribada de Sant Joan,
Valls prepara els seus veïns
posant a la venda diversos pro-
ductes per viure la festa major
de la capital. Enguany, es ven-
dran domassos, ventalls i rot-
llos als establiments de la ciu-
tat, per poder celebrar Sant
Joan tant al carrer com a les
cases.

Els domassos de la Unió de
la Flama estan inspirats en di-
ferents elements propis del
Seguici de festa major, com
són l’Àliga, els gegants o l’Ós
i els trabucaires. Tenen un
preu de 9 euros i es poden ad-
quirir als establiments de Mo-
da Roylle, El Safareig, Llibre-
ria Roca, Cistelleria Roca, Tei-
xits Cortés, Esports Viñas,
Calçats Alentorn i Unió Ane-
lles de la Flama.

Un dels altres productes
estrella de la festa és el ven-
tall del Ball de Vells, de color
verd i amb un preu de 2 euros.
Es pot comprar a la Llibreria
Roca, El Safareig i Lluïsa Vi-
ves Joguets. També es podrà
adquirir durant les represen-
tacions i sortides del GTP.

Finalment, la festa major
de Valls recupera els tradici-
onals rotllos. Es tracta d’un
dibuix en format pòster del
Seguici, que es podrà comprar
per 1 euro a les llibreries Adse-
rà, Ditec, Roca i Tram, a més
de l’Oficina de Turisme situ-
ada al carrer de la Cort de Valls.
–A. ESCODA

NÚRIA TORRES

La recuperació de l’antic convent
de Santa Anna d’Alcover com a
equipament cultural ja és una re-
alitat. Aquest dimarts a la tarda
s’ha inaugurat l’espai, batejat
com a ‘convent de les Arts’, amb
la presència de la ministra Ana
Pastor. El projecte va arrencar el
2008, després d’anys al calaix do-
nada la seva envergadura. L’any
següent rebia una aportació de
l’1% cultural, que ha cobert la ma-
jor part dels 4.089.000 euros d’in-
versió per recuperar aquest an-
tic convent franciscà del segle
XVI, situat als afores d’Alcover.
S’ha prioritzat la rehabilitació
íntegra dels dos edificis que ocu-
pen recinte, el convent pròpia-
ment dit i l’església annexa, que
estaven en estat molt ruïnós.

«Se’ns escapava de les mans,
ha estat un somni fet realitat».
Així ha qualificat l’alcalde d’Al-
cover, Anton Ferré, la transfor-
mació que ha experimentat l’an-
tic convent franciscà, un grandi-
ós conjunt monumental que ara
el municipi i la comarca en trau-

rà rendiment com a equipament
cultural.

La reconversió
La nau de l’església, que no tenia
ni sostre, amb la façana a mig en-
sorrar, i runa i brutícia acumula-
da a l’interior –fins i tot s’hi havia
abandonat un vehicle–, s’ha trans-
format en un modern auditori i
sala polivalent per a representa-
cions culturals, amb capacitat per
a 300 persones. El convent, que
també estava molt derruït, s’ha

recuperat amb els seus dos pisos
de galeries, així com altres zones
annexes del convent. L’Ajunta-
ment, però, es mostra prudent en
relació amb la darrera i més ambi-
ciosa fase: rehabilitar la resta de
recinte com a residència per a ar-
tistes. «Un comitè d’experts hau-
ria de valorar la viabilitat d’aques-
ta idea inicial i concretar-la per
veure en què es pot acabar con-
vertint», ha afirmat l’alcalde.

Situat al nord d’Alcover, és un
exemple únic d’antic convent de

fora muralla al Camp de Tarra-
gona. Declarat Bé Cultural d’In-
terès Nacional, el convent data
de finals del segle XVI i principis
del XVII. Amb tot, ha tingut múl-
tiples usos des que els monjos
franciscans es van veure obligats
a abandonar-lo amb la desamor-
tització de 1835: des d’hospital
de pobres a caserna de la guàrdia
civil, passant per una fàbrica de
teixits i, fins i tot, com a tancat
per al bestiar. L’any 1973 va que-
dar definitivament desocupat.
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El convent de Santa Anna d’Alcover,
reconvertit en equipament cultural

La ministra Ana Pastor i l’alcalde d’Alcover, Anton Ferré, visitant ahir el convent rehabilitat. FOTO: PERE FERRÉ

La ministra Ana
Pastor inaugura la
faraònica rehabilitació
d’aquest convent
franciscà, que estava
en estat ruïnós
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Pepa Plana recull el Premi
Nacional de Cultura 2014
■ La clown vallenca va rebre el
dilluns passat a la nit el Premi
Nacional de Cultura en l’acte de
lliurament celebrat al Teatre Sa-
garra de Santa Coloma de Gra-
menet. Aquest guardó premia el
talent creatiu i emprenedor del
país, segons el conseller Ferran
Mascarell.

La reivindicació ha estat ben
present en la gala. En el cas de la
pallassa Pepa Plana, durant el seu
discurs ha aprofitat per expres-
sar el seu suport a les cases ocu-
pades i autogestionades, en una
clara al·lusió a Can Vies. Segons
va explicar, el moviment okupa
és part dels seus orígens, ja que va
iniciar-se en el món de l’espec-
tacle en el caliu d’una casa ocupa-
da. Per aquest motiu, defensà les
possibilitats que poden oferir
aquests tipus de centres, que de-

nominà com un planter de cul-
tura. Durant el seu discurs, Pla-
na també ha aprofitat per fer una
crida a la inversió en la cultura
per damunt de la ignorància, el
joc i el turisme de baixa qualitat.
Finalment,hadefinitlaculturacom
l’eina que permet expressar lliu-
rement emocions, sentiments,
opinions i alhora pensar i fer pen-
sa el públic.

La vallenca ha estat una de les
deu premiades durant la nit. La se-
va trajectòria professional i el fet
de proposar com a objecte del
riure en femení l’ha convertit en
mereixedora d’aquest premi se-
gons el jurat, el qual n’ha desta-
cat la seva gira internacional amb
l’espectacle Penèlope.

La gala ha reconegut tant per-
sonalitats de la cultura com en-
titats que la promocionen o fins

i tot festivals musicals. Entre els
premiats hi destaquen el filòleg
tarragoní Jaume Vallcorba o el
coreògraf tortosí Roberto Oliván.
Entre els premiats també hi comp-
tava The Dalí Museum St. Peters-

burg, de Florida. El jurat ha va-
lorat la important difusió de l’obra
i la figura del reconegut pintor
de Figueres als Estats Units.

En l’acte de lliurament de pre-
mis, hi han assistit polítics com

el president de la Generalitat, Ar-
tur Mas, el conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, o el president
del CoNCA, Carles Duarte, a més
d’altres personalitats del món de
la cultura catalana. –A. ESCODA

Pepa Plana va recollir el guardó en l’acte del Teatre Sagarra de Santa Coloma de Gramenet. FOTO: GOVERN


