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Una nova entitat 
s’incorpora al 
teixit associatiu 

 

Cambrils ha incorporat una en-
titat més en el seu teixit associ-
atiu. Es tracta de l’Associació 
Centre d’Activitats Mar i Munta-
nya (CAMMBRILS), que promou 
els valors de l’esforç, la superació 
personal i permet compartir ex-
periències en el medi ambient com 
una via de creixement personal i 
el desenvolupament integral res-
pecte les altres persones i l’entorn 
natural. L’Associació realitza di-
verses activitats com excursions 
a peu i en BTT, en esquí, per la mun-
tanya i el mar, incloent-hi l’orien-
tació, el running (cursa) i el tre-
ball en equip. Jordi Escoda, inte-
grant de la junta directiva de 
l’associació, s’ha reunit amb tèc-
nics municipals per tal de donar a 
conèixer l’entitat i la seva tasca, 
així com intercanviar punts de vis-
ta i possibilitats de col·laboració.

CAMBRILS

Dimarts 23, l’IES Fontanelles de 
les Borges del Camp farà una jorna-
da de portes obertes per a famílies 
i alumnat que ha d’iniciar els estu-
dis de 1r d’ESO el curs 2016/17. 
L’equip directiu donarà la benvin-
guda a la biblioteca de l’institut. Ja 
que s’espera força assistència, es 
faran dos torns. A les 17.30 h, a les 
famílies d’Alforja, Vilaplana, l’Alei-
xar, Maspujols i les Borges. I a les 18 h, 
les de Riudecols, Botarell, Riude-
canyes, Duesaigües i Argentera. 

LES BORGES DEL CAMP

‘Taller de cuina 
natural’ al local de 
l’Assoc. de Dones 

 

Demà divendres es realitza a Bo-
tarell un ‘Taller de cuina natural’ 
que es durà a terme al local de l’As-
sociació de Dones del municipi a 
partir de les 18 hores de la tarda. 
El preu d’aquesta activitat, im-
partida per Montse Carrillo, és 
gratuït i està oberta a tothom que 
hi estigui interessat. En concret es 
parlarà dels aliments i les seves 
propietats terapèutiques per apli-
car-los en la rutina alimentaria 
com a font de salut i bellesa. El ta-
ller durarà prop de dues hores i hi 
haurà demostració de cuina salu-
dable i degustació dels plats pre-
parats. També s’analitzaran els 
avantatges dels aliments cuinats 
per al nostre cos i organisme in-
tern. Aquesta activitat està orga-
nitzada per l’Ajuntament de Bo-
tarell i l’Associació de Dones de 
la localitat.

BOTARELL

Inversions per  
al manteniment 
d’espais municipals 

 

Durant l’inici de 2016, l’Ajuntament 
de l’Albiol està duent a terme dife-
rents plans d’inversions centrats 
en el manteniment d’infraestruc-
tures del poble i en donar un impuls 
al turisme. S’està ampliant el nom-
bre de nínxols del cementiri muni-
cipal que feia alguns anys que esta-
va poc cuidat i mig abandonat. Un al-
tre, és la reforma dels antics rentadors 
de la localitat gràcies a una subven-
ció de la Diputació de Tarragona. A 
la plaça Sant Antoni de Masies Ca-
talanes, s’estan fent millores a la 
zona d’esbarjo infantil malmesa 
pels animals domèstics, a petició 
dels veïns. En concret, s’instal·larà 
una tanca per evitar que puguin en-
trar a l’espai destinat a nens i nenes 
del municipi. Finalment, en l’àm-
bit turístic, ha començat la quarta fa-
se d’obres de l’alberg, centrada en sub-
ministraments i serveis bàsics. 

L’ALBIOL

Dia de portes 
obertes  
a l’Institut 
Fontanelles

Imatge de la façana del centre de secundària. FOTO: CEDIDA

BAIX CAMP AL DIA

Lluís Marco ActorE NTREVISTA 

IÑAKI DELAURENS 

- La gent que vagi a veure ‘Zona 
Franca’ riurà força. 
- És una comèdia amb molt hu-
mor, irònica i satírica, que con-
traposa dues generacions: un ju-
bilat i un jove que comença a tre-
ballar, fent una crítica al treball. 

 
- Com ara què? 
- Critica el treball per les dues 
parts. D’una banda, les persones 
que només viuen pel treball. I de 
l’altra, les que han de treballar per 

viure. Denuncia com alguns sec-
tors del món laboral han evolucio-
nat molt poc en dues generacions. 

 
- Vostè interpreta el senyor 
Mañé, a punt de jubilar-se. 
- És un personatge que tard o d’ho-
ra ha d’afrontar la jubilació tot i 
que no vol. A ningú li agrada que li 
diguin que no serveix per res, i ho 
carrega amb el Nin (Pau Vinyals). 

 
- Després de molts anys fent el 
mateix, fa vertigen encarar tot  

el temps lliure que arriba. 
- Ell no s’ho planteja, no vol 
pensar-hi. Però el nano li pre-
gunta: «Què farà quan es jubi-
li?», i molta gent s’excusa amb la 
feina per no donar-li voltes. Pe-
rò tot en clau d’humor. 

 
- L’humor és una de les claus de 
l’èxit de l’obra, estrenada el 
2004 i de gira per molts països. 
- Nosaltres ens ho passem en 
gran, hem fet com una dotzena 
de bolos aquesta tardor-hivern. 

Lluís Marco  
(Badalona, 1949) és un 
dels actors més desta-
cats de la seva genera-

ció, que ha compaginat 
teatre, cinema, televi-
sió i doblatge. La seva 

trajectòria teatral està 
molt lligada al Teatre 

Lliure i amb obres com 
Romeo i Julieta, Sol-

dats de Salamina, Ni-
xon-Frost o Copenha-
guen. Aquest dissabte 

a les 22 hores, interpre-
ta al Senyor Mañé dins 

l’obra Zona Franca que 
es representa al Centre 
Cultural Infant Pere de 

L’Hospitalet de l’Infant. 

Perfil

La setmana que ve aturem l’es-
pectacle, perquè Pau Vinyals té 
compromisos al Lliure i jo al 
Nacional, però a partir de juny 
reprendrem Zona Franca. 

 
- Fa molta angoixa la jubilació? 
- Tècnicament ja tinc la jubilació, i 
l’edat també. Però el teatre té un 
paper per a cada edat. Em permet 
treballar amb més tranquil·litat, ja 
que els anys porten limitacions. 
Just al revés que Pau Vinyals, que 
amb 29 anys es vol menjar el món. 

 
- Quina relació tenen? 
- Una bona relació d’admiració i 
respecte. El vaig conèixer quan 
vam fer Somni d’una nit d’estiu al 
Nacional la temporada passada. 
Allà el vaig descobrir i serà una pe-
ça clau del teatre català del futur.  

 
- Es troba a gust amb el gènere 
de la comèdia? 
- Després de molt temps fent dra-
ma, tenia moltes ganes de fer-ne. 
Dóna molta força saber que has 
fet riure a molta gent sense fer-la 
pensar en excés. El riure pel riure 
també està molt bé. 

 
- Està remuntant l’assistència 
al teatre tot i la crisi. 
- Dintre de poc farem al Nacional 
Don Juan de Molière amb Julio 
Manrique i ja s’han venut moltes 
entrades. La gent està tornant al 
teatre i això és molt esperançador. 
Esperem que amb el nou Govern 
s’ampliï el pressupost de Cultura. 
Omplir l’ànima és igual d’impor-
tant que omplir l’estómac.

Imatge de l’espectacle, on 
Lluís Marco interpreta un 
vell treballador d’un 
magatzem a punt de 
jubilar-se. FOTO: DAVID RUANO

‘La jubilació em permet treballar 
tranquil; hi ha papers per a cada edat’


