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Redacció

L’Ajuntament del Vendrell ha 
creat un tiquet únic per visitar 
els cinc museus del municipi: el 
Museu Deu, l’Apel·les Fenosa, 
l’Àngel Guimerà, el Pau Casals i 
la Casa Nadiua del violoncel·lista 
vendrellenc. La nova entrada té 
un preu que varia entre els 6 i 9,5 
euros, en funció del nombre de 
museus que es vulguin veure, ja 
que hi ha l’opció d’entrar a tots o 
bé només a alguns d’ells. En tots 
els casos, el tiquet múltiple té 
una vigència de tres mesos. 

Per a la regidora de Cultura 
de l’Ajuntament del Vendrell, 
Eva Serramià, aquesta iniciativa 
vol «té com a objectiu esdevenir 
un estímul per als visitants que 
volen combinar les activitats 
culturals amb la resta d’atrac-
tius del municipi, com l’oferta 
d’enoturisme, de paisatge o de 
compres».

El tiquet únic ja està a la ven-
da als diferents museus i a l’oi-
cina de turisme de Coma-ruga. 
A banda de la tarifa estàndar (6 
euros per a dos museus; 7 euros 
per a tres visites; 8 per a quatre 
entrades i 9,5 per visitar els cinc 
centres), també hi ha una tarifa 
reduïda per a jubilats, alberguis-
tes o grups de més de quinze 
persones. 

Al mateix temps, des de la re-

gidoria de Cultura de l’Ajunta-
ment del Vendrell s’ha avançat 
que s’està treballant per disposar 
properament d’una plataforma 
on line de venda d’entrades pels 
esdeveniments i equipaments 

culturals. 
D’altra banda, totes les per-

sones que estiguin empadrona-
des al Vendrell, tenen l’entrada 
gratuïta a tots els museus de la 
ciutat.

CULTURA

L’Ajuntament del Vendrell 
crea el tíquet únic per 
visitar els cinc museus
Està a la venda i, a banda de la tarifa estàndar, hi ha diferents preus 
segons les entrades de què es vulgui disposar
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A l’esquerra, la regidora de Cultura, Eva Serramià.

Hi ha una tarifa 
reduïda per a jubilats, 
alberguistes o grups de 
més de quinze persones

El consistori treballa 
en la creació d’una 
plataforma ‘on line’ de 
venda d’entrades
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L’empresa operadora de teleco-
municacions Adamo iniciarà el 
mes de març la instal·lació de 
la seva xarxa de ibra òptica a 
Vila-seca, amb el suport tècnic 
de Manteniment i Operacions 
de Infraestructures, SL (Modi, 
SL).  Després dels primers con-
tactes, el mes de novembre de 
2015, entre regidors de l’equip 
de govern de l’Ajuntament de 
Vila-seca i les empreses Adamo 
i Modi, SL, ara l’empresa ja ha 
iniciat la campanya de captació 
de possibles clients, donant-se 
a conèixer en les comunitats de 
propietaris i alhora obtenir els 
permisos de les mateixes per 

accedir a les seves instal·lacions 
comunitàries. També, segons 
Adamo, es troba en tràmit la sol-
licitud del corresponent permís 
a Movistar, per a poder utilitzar 
les seves canonades d’infra-
estructures i així no haver de 
realitzar-ne de noves i produir 
les menys afectacions possibles 
per obres a les vies públiques 
del municipi. L’empresa infor-
ma que el desplegament efectiu 
podria començar a primers del 
mes de març pel barri Miramar-
Les Illes. Posteriorment, està 
previst iniciar els treballs de 
desplegament als barris de la 
Formiga, del Colomí i al polígon 
l’Alba. 

La instal·lació de la fibra 
òptica començarà a 
Vila-seca al març
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Els treballs s’iniciaran a Miramar-Les Illes

Mont-roig del Camp renovarà 
els parcs infantils del municipi

SERVEIS PÚBLICS

L’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp ha posat en marxa un 
Pla de millora de les àrees de 
jocs infantils del municipi. El 
projecte contempla la reparació 
dels desperfectes i la instal·lació 
de nou material en aquests es-
pais. Les obres de la primera 
fase del Pla, que es van iniciar 
ahir al matí, inclouen la reno-
vació de tres parcs infantils. Es 
tracta de les zones de jocs ubi-
cades al costat de l’escola de 
música, de l’escola bressol Pete-

te i de la Pista d’estiu de Miami 
Platja. El Pla preveu altres fases 
per poder renovar de forma 
gradual la vintena de parcs in-
fantils existents al municipi. Se-
gons l’equip de govern es tracta 
d’una actuació necessària per 
tal de posar al dia aquests es-
pais que pateixen un desgast 
general, fet que diiculta que es 
pugui fer un ús correcte de les 
instal·lacions. Les obres han co-
mençat en el parc situat entre el 
carrer Sòria i el carrer Granada.
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El centre empresarial Vilarenc 
Zenit de Calafell ja acull la pri-
mera empresa. Es tracta de 
Zemag, una comercialitzadora 
de petita electrònica a nivell 
internacional que ha signat el 
contracte de lloguer i ja ocupa 
un dels despatxos del centre, 
situat a la Masia del Vilarenc. 
La seu de la regidoria de Tre-
ball de l’Ajuntament de Calafell 
té en oferta altres despatxos i 
espais en aquest nou equipa-
ment empresarial. Zemag és un 
projecte emprenedor que busca 
fer-se un forat en la intermedi-
ació en el sector de tecnologia 
de consum. Compra i ven petita 

electrònica arreu del món, amb 
una estructura molt lleugera i 
externalitzada al màxim, ja que 
els marges són molt estrets. Els 
seus promotors deineixen la 
iniciatva com una activitat de 
trader que, en comptes d’ins-
truments inancers, compra i 
ven productes físics. La tinent 
d’alcalde de Qualitat de Vida de 
l’Ajuntament de Calafell, Hele-
na Rubio, desitja el màxim èxit 
a Zemag perquè «el seu èxit és 
el nostre èxit. És a dir, l’èxit d’un 
projecte creat per fomentar les 
iniciatives emprenedores que 
crein riquesa i llocs de treball, 
que bona falta fan a un municipi 
amb un atur força alt».

Vilarenc Zenit compta amb 
tres despatxos de modalitat ixa, 
i un despatx de modalitat pun-
tual, que pot llogar-se per dies i 
hores. També disposa d’una sala 
de coworking (treball en espai 
compartit), amb dotze posici-

ons de feina. I amb una sala de 
reunions que pot llogar-se per 
trobades puntuals, així com un 
espai oice per descansar, men-
jar... La sala que acull el Punt de 
la Feina pot llogar-se a les tardes 
per part de les empreses.
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El centre empresarial 
Vilarenc Zenic de Calafell 
acull la primera empresa

EMPRESA

És Zemag, dedicada a petita electrònica

Imatge de l’edifici que acull l’espai per a empreses.

‘Marits i mullers’, 
de Woody Allen, es 
presenta al Centre 
Cultural de Valls

El dissabte, 13 de febrer –a 
partir de les nou de la nit al 
Centre Cultural– es presen-
ta el primer dels espectacles 
d’abonament de la temporada 
teatral de Valls, la comèdia de 
Woody Allen, Marits i mullers, 
que compta amb un reparti-
ment amb la participació de 
la vallenca Mar Ulldemolins.  
Fins aquest dissabte encara es 
poden aconseguir els abona-
ments que també inclouen la 
primera incursió en el teatre 
del guardonat cineasta Cesc 
Gay amb una altra comèdia Els 
veïns de dalt amb Pere Arqui-
llué i Àgata Roca,  Lolita Flores 
amb l’espectacle La plaza del 
diamante. Les entrades per a 
Marits i mullers són a la ven-
da a ticketea.com, per telèfon 
al 902 044 226, així com a les 
taquilles del Teatre Principal.

Sessió informativa 
sobre el futur ‘smart’ 
de Cambrils 

Avui, a partir de dos quarts de 
vuit de la tarda i  al centre cul-
tural de Cambrils s’oferirà una 
sessió informativa sobre  El 
Pla Estratègic Cambrils, ciutat 
intel·ligent. La sessió servirà 
per tal de donar a conèixer 
aquest full de ruta que ha de 
permetre transformar Cam-
brils cap a un  model de ciutat 
més innovadora i sostenible, i 
sobretot que permeti tenir ac-
cions prioritàries en diferents 
àmbits.


