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ALT CAMPT ■  I N I C I AT I VA  D E  L’A J U N TA M E N T  I  E LS  B O M B E R S  V O LU N TA R I S  D ’A LCO V E R

Els bombers inicien la senyalització del 
camí que porta d’Alcover fins a Mont-ral
■ El camí d’Alcover-Mont-ral s’ha 
començat a senyalitzar amb l’ob-
jectiu de facilitar la localització 
de la gent accidentada a la zona i 
agilitzar així, els possibles rescats 
que s’hi hagin de realitzar en el fu-
tur. Aquesta és una iniciativa con-
junta entre l’Ajuntament del mu-
nicipi i els Bombers Voluntaris 
d’Alcover, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Mont-ral. 

La idea va sorgir per la preocu-
pació dels bombers a l’hora de co-
nèixer la localització de les perso-
nes accidentades o que s’han per-
dut, que en la majoria d’ocasions 
no se saben orientar correctament 
i provoquen que el rescat s’allar-
gui més del compte. S’han marcat 
un total de 9 quilòmetres.  

Es tracta de la primera vegada 
a Catalunya que es senyalitza un ca-
mí d’aquestes característiques, 

amb una simbologia creada per a 
l’ocasió. El marcatge es fa amb una 
equidistància de 250 metres. Ca-
da any al voltant de 15.000 perso-

nes transiten per aquest tram que 
condueix fins a indrets d’un gran 
interès paisatgístic com Les Fonts 
del Glorieta o el Niu de l’Àliga. 

Moment de la col·locació en el camí d’un dels panells informatius per 
part dels Bombers d’Alcover. FOTO: DT

ALT CAMP ■  UNA OBRA ENTRE LA COMÈDIA I  EL DRAMA

Les T de Teatre, amb ‘Dones 

com jo’, actuen demà a Valls

■ El nou espectacle de la vetera-
na companyia T de Teatre, Do-
nes com jo, de Pau Miró, portarà 
aquest dissabte (21.00 h) a l’es-
cenari del Centre Cultural va-
llenc la història de quatre do-
nes que s’apropen als 50 anys.  

Les T de Teatre tornen a la 
seva essència en una comèdia 
negra estructurada a partir d’un 
grup de teràpia del qual sorgeix 
una amistat que ha perdurat en 
el temps i també un pacte.  

Després d’haver treballat du-
es vegades consecutives amb el 
director i dramaturg Alfredo 
Sanzol en els espectacles Aven-
tura! i Delicades, T de Teatre ha 
retornat als escenaris de la mà 
de l’actor i dramaturg Pau Mi-
ró. En aquesta ocasió, Mamen 
Duch, Marta Pérez, Carme Pla 
i Àgata Roca, es posen en mans 

d’un observador extern que els 
permet treure el millor de les se-
ves interpretacions.  

En aquest sentit, en la drama-
túrgia i la direcció de Pau Miró, 
s’aprecia la feina d’algú que co-
neix la trajectòria de la companyia, 
tan assentada i amb un segell tan 
clar, i que no ha pretès trencar 
l’essència que ja els funciona, si-
nó senzillament refrescar-la. 

Les quatre actrius proferei-
xen un desplegament d’expe-
riència, impunitat i ànima amb 
aquesta peça que esdevé un clam 
a l’amistat. Es tracta d’un re-
cull de confessions constants i 
de tots els tipus entre quatre 
amigues de l’ànima, confessi-
ons dures, estranyes i tristes, 
que de vegades es dilueixen de 
la manera més absurda i, alho-
ra, regeneradora. 

Desè aniversari 
del Centre per 
a la Gent Gran 
del Morell 

TARRAGONÈS

■ El Centre de Serveis per a la 
Gent Gran del Morell celebra 
enguany el desè aniversari de 
la seva creació. Aquest equipa-
ment que engloba el Centre 
de Dia i la Llar de la Gent Gran 
va inaugurar-se el 24 de no-
vembre de 2004. 

Per aquest motiu s’han or-
ganitzat un seguit d’actes que 
començaran aquest dissabte 
amb una jornada de portes 
obertes de les instal·lacions, 
de les cinc de la tarda a les vuit 
del vespre, amb un tast de to-
tes les activitats que es des-
envolupen habitualment.  

També s’inaugurarà l’ex-
posició fotogràfica ‘La memò-
ria en imatges’, mentre que el 
diumenge, a partir de les sis 
de la tarda, se celebrarà la fes-
ta de la reboserria, on tothom 
és convidat. 

D’entre els actes progra-
mats destaca el passi del ví-
deo que recull la història 
d’aquesta primera dècada 
d’existència de l’entitat, que 
es podrà visionar el divendres 
dia 28, a les sis de la tarda. El 
programa clourà el diumen-
ge dia 30 de novembre, a les 
sis de la tarda amb el recital 
de poemes patriòtics que pro-
tagonitzarà Núria Feliu, al te-
atre auditori, amb la partici-
pació de la Coral Guspira del 
Morell i l’Escola de Música de 
la localitat, la flauta travesse-
ra d’Irene Jordà i Natalia Por-
té al piano.  –JOAN BORONAT

REDACCIÓ 

L’Ajuntament de Valls projecta 
millorar la urbanització del tram 
d’entrada del carrer Avenir, entre 
els carrers Anselm Clavé i Colom, 
donant continuïtat al model ur-
banístic que es va aplicar ja al car-
rer Germans Sant Gabriel.  

El projecte de millora, aprovat 
inicialment per Junta de Govern, 
té un cost de 195.000 euros. La in-
tervenció té com a objectiu con-
solidar l’eix que els carrers Avenir 
i Germans Sant Gabriel formen, 
com a eixos principals de connexió 
entre les zones comercials del cen-
tre de la ciutat amb la zona de la 
Vallvera i passeig de l’Estació. 

La intervenció, que assumirà 
íntegrament l’Ajuntament, con-
templa la millora de la pavimen-
tació, però d’una manera especi-
al preveu l’ampliació de les vore-
res, donant prioritat a la comoditat 
i accessibilitat dels vianants.  

De fet, la redistribució de l’es-
pai preveu unes voreres de 4,4 me-
tres en els trams més amples, men-
tre que en els més estrets no se-
ran inferiors als 2,5 metres per 

banda, molt més amples que en 
l’actualitat on el pas de vianants 
és especialment dificultós. D’aques-
ta manera, aquest tram del carrer 
Avenir facilitarà l’accés a peu dels 
vianants, oferint un caràcter més 
comercial al vial i incorporant tam-
bé nous bancs i mobiliari urbà. A 
més, el projecte preveu millorar 
l’enllumenat públic amb una no-
va instal·lació de llums de led. 

L’Ajuntament preveu iniciar 
les obres de reforma urbanística al 
carrer Avenir després de la cam-

panya comercial de Nadal i el ter-
mini d’execució previst és de dos 
mesos. Abans d’aprovar el projec-
te, l’alcalde de Valls, Albert Batet, 
es va reunir amb veïns i comerci-
ants del carrer Avenir per incor-
porar en el projecte les seves pro-
postes i suggeriments. 

La intervenció al carrer Avenir 
forma part del paquet d’inversi-
ons que l’Ajuntament destinarà a 
la millora de la via pública que s’es-
tà duent a terme a la ciutat. D’aques-
tes obres per millorar els vials prin-

cipals d’accés a les zones comer-
cials de la ciutat, destaca la inver-
sió programada de 410.000 euros 
als carrers de l’àmbit de Paborde, 
que uneix les àrees comercials de 
l’Abat Llort amb les del centre.  

Altres inversions en via públi-
ca, a més de l’executada al carrer 
del Prado, amb una inversió de 
155.000 euros, destaquen la pre-
vista a la plaça del Carme, 110.000 
euros, al Call Jueu, 585.000 euros, 
o el milió d’euros per modernitzar 
l’enllumenat públic entre altres.

ALT CAMP ■  L’A J U N TA M E N T  I N V E R T I R À  M É S  D E  2  M I L I O N S  E N  A LT R E S  I N V E R S I O N S  E N  V I A  P Ú B L I C A

Valls invertirà 195.000 € a millorar 

el tram d’entrada del carrer Avenir

Imatge virtual de com quedarà aquest tram del carrer de l’Avenir, un cop feta la intervenció. FOTO: CEDIDA

La proposta 
contempla una 
intervenció que dóna 
continuïtat al model 
urbanístic del carrer 
Germans Sant Gabriel


