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■ La Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Valls ha apro-
vat inicialment les actuacions
que s’inclouran al Pla d’Adequa-
ció Lumínica.

Es tracta d’un programa que
es durà a terme entre els anys
2014 i 2015 i que preveu una in-
versió d’1.040.000 euros. L’ob-
jectiu és millorar el sistema pú-
blic d’enllumenat, renovar les
lluminàries per adaptar-les a les

normatives de contaminació lu-
mínica i ampliar els punts de
llum un 30%, un total de 250 fa-
nals. Aquestes actuacions se su-
men a les que ja s’han fet en els
últims anys incloses al Pla Lu-
mínic per un import de 435.000
euros.

Les actuacions es preveuen
dur a terme en una vintena de
carrers i places de la ciutat. Per
exemple, a la zona de la Vallve-

ra l’empresa concessionària in-
vertirà 397.000 euros, al barri
de Santa Úrsula es doblarà el
nombre de fanals actual i es re-
novarà la totalitat del sistema
d’enllumenat públic amb un pres-
supost de 308.915 euros, men-
tre que al barri de la Candela s’in-
vertiran 189.439 euros.

Altres zones on també es fa-
ran actuacions són la plaça de
la Xamora i la carretera del Pla,

on se substituirà la totalitat de
l’enllumenat.

La Junta de Govern Local tam-
bé ha acordat instal·lar un ascen-
sor als Blocs Alt Camp. L’objec-
tiu és salvar el desnivell de més
de cinc metres que hi ha entre
aquest barri i la carretera del Pla.

D’aquesta manera, es facili-
tarà l’accessibilitat i es donarà
resposta a la petició feta pels ve-
ïns de la zona. L’equipament uni-
rà el carrer Oller i Rabassa amb
la carretera del Pla i se situarà al
costat de les actuals escales que
donen accés a la zona, just darre-
re els Blocs Alt Camp. L’import
d’execució és de 54.300 euros.

D’altra banda, la Junta ha apro-
vat presentar la sol·licitud de
subvenció per al programa de

treball i formació de persones
aturades. El projecte proposat
per l’Ajuntament contempla la
contractació de persones, prio-
ritàriament a partir de 30 anys,
que hagin exhaurit la prestació
o el subsidi per desocupació per-
què realitzin tasques de proces-
sament i actualització de dades
a l’Arxiu Municipal. El projecte
té un cost de 60.000 euros.
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Valls invertirà més d’1 milió d’euros per
millorar el sistema públic d’enllumenat

La Junta de Govern
Local també ha
acordat instal·lar un
ascensor als Blocs
Alt Camp

MONTSE PLANA

Onze. Nou.CATorze (1714), la no-
va producció de Zitzània teatre,
arribarà a Valls el 21 de setembre
al Centre Cultural de Valls de la
mà del Grup del Teatre Princi-
pal, conjuntament amb la Comis-
sió del Tricentenari a Valls i la
Xarxa de Cultura de l’Ajuntament
de Valls.

Es tracta d’un musical dirigit
per Pere Planella que transporta
el públic fins a l’11 de setembre
de 1714. L’obra passa de la comè-
dia a l’èpica a través de cançons
originals,onToniXuclàposalamú-
sica i Joan Vilamala la lletra.

Sobre l’escenari hi ha més de
25 persones, entre les quals hi ha
actors i actrius de luxe, com Fe-
liu Formosa, Marc Balaguer, Pau-
la Sunyer o l’actor vallenc Ricard
Farré. També compta amb la can-
tant Aina Sánchez i la pianista
Marina Miralles, a més a més de
l’acompanyament de companyi-
es amateurs de teatre de la po-
blació o zona on s’actuï.

Sinopsi
Otger, un home de 80 anys, nar-
ra la història que va viure quan
tan sols era un adolescent de 14

anys. El seu avi li havia deixat com
a herència una capsa. L’any 2014
decideix obrir-la i en el seu inte-
rior hi troba una sèrie d’objectes
antics, com un medalló, un dieta-
ri i una carta que datava de l’es-
tiu de 1714.

Entre els objectes hi ha un
iPhone 5. El noi l’intenta fer fun-
cionar, però de tot d’una es tro-

ba a la Barcelona assetjada de
1714, on reconstruirà la història
dels objectes de la capsa i conei-
xerà millor qui és ell i les raons
del seu present.

Onze. Nou.CATorze (1714) es
va estrenar sobre els escenaris al
Teatre Principal d’Olot, on es va
realitzar una doble actuació els di-
es 5 i 6 d’abril d’aquest mateix

any. L’estrena va ser tot un èxit i
el musical ja ha passat per ciutats
com Cervera, Sant Boi o Saba-
dell. D’altra banda, el 17 i 18 de
juliol l’obra es va representar al
Convent de Sant Agustí en el con-
text del «Grec 2014 Festival de
Barcelona».

Ara Valls gaudirà d’O nze.
Nou.CATorze (1714) el dia 21 de

setembre al Centre Cultural. La
representació tindrà lloc a les 19
hores i les entrades es posaran a
la venda el proper 12 de setem-
bre a les 12 hores. Es podran acon-
seguir per un preu de 10 euros a
les taquilles del Teatre Principal
o també a través de Ticketea. Si
es té el Carnet Cultural, el preu
serà de 7 euros.
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El musical ‘Onze.Nou.CATorze 1714’
arriba al Centre Cultural de Valls
L’obra és un viatge en
el temps fins a la
Barcelona de 1714. El
director és Pere
Planella i l’estrena va
ser tot un èxit

Escena de l’obra ‘Onze.Nou.CATorze 1714’ on hi ha Otger adolescent a la Barcelona de 1714. FOTO: CEDIDA

CAMP Riudoms es bolca amb la Fira de l’Avellana. El municipi celebra
aquest cap de setmana la Fira de l’Avellana i Fira de Sant Llorenç 2014, una
de les cites més destacades del seu calendari festiu anual. P 22-23
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