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VALLS ■  E L  P R OJ E CT E  P R E V E U  M I L LO R A R  L’ E S PA I

Oberta la licitació del 

camp de futbol del Vilar

■ La Junta de Govern de l’Ajun-
tament de Valls ha acordat obrir 
la licitació per a l’execució del 
projecte de substitució de la 
gespa artificial de l’estadi de 
futbol del Vilar. El projecte su-
posarà la renovació total de la 
gespa, amb una inversió de 
194.559 euros.  

Es preveu que els treballs 
s’executin durant el mes de de-
sembre d’enguany. El projecte 

preveu la instal·lació de 6.300 me-
tres quadrats de gespa artifici-
al, les línies del terreny de joc 
del camp de futbol a onze, com 
també la delimitació de dos 
camps de futbol 7 transversals.  

La intervenció es completa-
rà amb el reblert proporcional 
de sorra i cautxú que comple-
mentaran la superfície, aprofi-
tant tot el material de l’actual 
camp que està en bon estat.

VALLS ■  A P R O VA D A  L A  CO N V O C AT Ò R I A

Subvencions per rehabilitar 

edificis del Barri Antic

■ Ja està aprovada la convocatò-
ria de subvencions corresponents 
per a la rehabilitació d’edificis si-
tuats al Barri Antic de Valls, i a 
les quals l’Ajuntament destina-
rà 35.700 euros. Els ajuts inclo-
uen obres de rehabilitació de fa-
çanes i de cobertes, substitució o 
reparació de baixants i canals de 
recollida d’aigües o millores de 
les condicions d’accessibilitat. 
Els ajuts cobreixen íntegrament 

la liquidació de la taxa de llicèn-
cia d’obres, l’impost municipal 
de construccions, instal·lacions 
i obres, i d’ocupació de via públi-
ca; un màxim del 50% de l’import 
de redacció del projecte i també 
un màxim del 50% de la interven-
ció, amb un sostre total de 7.500 
euros, excepte els edificis cata-
logats com a bé d’interès local o 
cultural d’interès nacional, en 
què el límit és de 9.000 euros.

VALLS ■  A M B  L’ O B R A  D ’ U N  TOTA L  D E  1 5  A RT I ST E S

La Biennal d’Art obre 

portes aquest vespre

■ Avui s’inaugurarà l’exposició 
dels artistes seleccionats a la Bi-
ennal de Valls. L’acte, que se ce-
lebrarà al Museu de Valls a les 8 
del vespre, serà presidit per l’al-
calde de Valls, Albert Batet, i el 
president de la Diputació de Tar-
ragona, Josep Poblet. Prèvia-
ment, a les 5 de la tarda, es reu-
nirà el jurat per fer el veredicte.  

Els tres guanyadors de la Bi-
ennal es repartiran els 12.000 
euros en què estan dotats els 
premis. L’exposició estarà ober-
ta fins al 22 de novembre, ocu-
pant tot l’espai disponible del 
Museu de Valls. Aquest any 
s’han presentat a concurs un 
total de 143 artistes, 15 dels 
quals han estat seleccionats.

VALLS ■  P E L  M A L  E STAT  D E  L A  CO B E RTA

Enderroc d’un immoble 

del carrer Sant Antoni

■ Ahir es va procedir a enderro-
car l’interior de l’immoble situ-
at al carrer de Sant Antoni núme-
ro 7 de Valls. L’Ajuntament ha 
optat per executar l’enderroc 
de manera subsidiària després 
que la propietat no hagi proce-
dit, tot i els requeriments efec-
tuats pels serveis tècnics mu-
nicipals, a la rehabilitació de 
l’edifici. Davant el mal estat de 
la coberta i de l’estructura in-
terior, agreujat per les pluges 

dels últims dies, s’ha iniciat l’en-
derroc per motius de seguretat 
i per les afectacions que estava 
provocant en immobles veïns.  

L’enderroc és de l’interior 
de les quatre plantes de l’edifi-
ci, mentre que la façana es man-
tindrà dempeus, ja que no re-
presenta perill. Es preveu que 
les obres s’allarguin durant una 
setmana. El carrer de Sant An-
toni es mantindrà obert al tràn-
sit i al pas de vianants.

Imatge exterior de l’immoble del carrer Sant Antoni intervingut 
amb la façana apuntalada. FOTO: M. PLANA
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La Circoteca de Cia. Passabarret 
va ser guardonada dimarts com 
a la millor iniciativa per a la pro-
jecció del circ 2015 per part dels 
Premis de Circ de Catalunya, or-
ganitzats per la revista especia-
litzada Zirkòlika. «Estem molt 
contents per aquest reconeixe-
ment. És molt difícil compatir 
amb Barcelona i és per això que 
aquest premi és tan important», 
destaca David Sancho, membre 
de la companyia vallenca. De fet, 

Cia. Passabarret és l’única com-
panyia representant del Camp 
de Tarragona. 

La Circoteca és el projecte 
guardonat. Es tracta d’un espai 
situat a Valls, on es treballa la pro-
ducció, distribució i promoció 
del circ, a més de ser la seu de la 
companyia i acollir l’escola de 
circ de Passabarret. Segons Ori-
ol Llop, membre de Cia. Passa-
barret, la Circoteca és «un centre 
de creació i un espai de circ», 
anant més enllà d’una escola. En 
aquest sentit, l’espai no treballa 
únicament la formació, sinó que 
també té com a objectiu dinamit-
zar i promoure l’activitat circen-
se a la demarcació de Tarragona. 

El premi arriba justament l’any 
en què la companyia celebra els 
seus 20 anys, tal com destaca la se-
va fundadora, Dèlia Batet. «És 
força difícil visualitzar les pro-
postes de Barcelona, i aquest re-

coneixement no fa més que ani-
mar-nos a continuar amb la fei-
na i dir-nos que estem en la di-
recció correcta», afegeix. 

La sisena edició dels Premis 
Zirkòlika es va celebrar dimarts 

a l’Auditori de Barcelona. Altres 
espectacles premiats van ser Si-
fonòfor, de la companyia Animal 
Religion, amb el Gran Premi BBVA 
Zirkòlika; Esquadres, d’Hotel Io-
candi, amb el premi al millor es-
pectacle; i Escalat, de Manel Ro-
sés, com a millor número de circ.

VALLS ■  E N G U A N Y,  L A  CO M PA N Y I A  TA M B É  C E L E B R A  E LS  S E U S  2 0  A N Y S

La Circoteca de Cia. Passabarret, 

millor iniciativa per projectar circ

Membres de Cia. Passabarret recollint el guardó en el context dels Premis de Circ de Catalunya. FOTO: CEDIDA

Dimarts, l’espai 
circense de la 
companyia vallenca va 
ser guardonada pels 
Premis de Circ de 
Catalunya

L’espai té com a 
objectiu promoure i 
dinamitzar 
l’activitat circense a 
la demarcació

EDICTO
DOÑA Esperanza Morón Aliaga, secretaria judicial del 
Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Reus,
Hago saber que en el expediente de declaración de 
herederos abintestato seguido en este Juzgado al número 
1851/2014 por el fallecimiento sin testar de doña 
GERMINA SANAHUJA FIGUEROLA ocurrido en REUS el 
día 28/12/2007 promovido por Hilari Sanahuja Figuerola 
parientes en 2.º grado del causante, se ha acordado por 
providencia de esta fecha llamar a los que se crean con 
igual o mejor derecho a la herencia que los que la solicitan, 
para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro 
de treinta días a partir de la publicación de este edicto, 
apercibiéndoles de que de no verificarlo les parará el 
perjuicio a que haya lugar en derecho.
En Reus, a trece de abril de dos mil quince
La secretaria judicial
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