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El Danseu 
Festival torna 
a les Piles

CONCA DE BARBERÀ

■ Del 7 al 19 d’agost, les Piles 
de Gaià tornarà a ser l’esce-
nari del festival internacional 
de dansa contemporània ‘Dan-
seu’, organitzat per la compa-
nyia D-creaN Dansa i Pau Es-
trem i que ja arriba a la 4a edi-
ció. Amb professors vinguts 
d’arreu, un total de 25 parti-
cipants de diferents punts 
d’Europa aprendran, explo-
raran i compartiran la dansa a 
través de diversos tallers que 
es realitzaran a la casa de co-
lònies Món Serè. A més, du-
rant el festival s’enregistrarà 
una peça de videodansa diri-
gida per l’australiana Iris Heit-
zinger. Per al seu rodatge, que 
es farà del 15 al 18 d’agost a les 
Piles, es necessita una vinte-
na de figurants. Els interes-
sats s’han d’adreçar a eldan-
seufestival@gmail.com –M. P.

■ El president de la Generalitat 
de Catalunya, Carles Puigdemont, 
serà l’encarregat d’inaugurar di-
marts de la setmana que ve la 62a 
edició de la Fira Exposició del 
Camp Català, celebrada a Valls 
anualment cada primer dimarts 
del mes d’agost. En altres ocasi-
ons, aquest acte ha estat prota-
gonitzat per diversos consellers, 
i ja el 2008 la inauguració va anar 
a càrrec del president de la Ge-
neralitat d’aquell moment, José 
Montilla. 

El tret de sortida a la Firagost 
es farà al Saló de Plens de l’Ajun-
tament a les set de la tarda amb 
els parlaments de les diferents 
autoritats, que a continuació, fa-
ran un tomb pels carrers i places 
protagonitzades per la fira. 

Enguany, un total de 350 ex-
positors mostraran durant dos 

dies –el 2 i 3 d’agost– fruits del 
camp, vins i caves, productes agro-
alimentaris, herboristeria, ali-
mentació artesanal, maquinària 
agrícola, vehicles i ceràmica al 
llarg dels 40.000 metres quadrats 
del recinte. Això representa més 
d’1,5 quilòmetres que van des del 
passeig de l’Estació a la plaça del 
Blat, passant per la plaça del Quar-
ter, el Pati i el carrer de la Cort. 

Com en les passades edicions, 
durant l’esdeveniment es podran 
tastar i adquirir diversos produc-
tes. Concretament, al carrer Ger-
mans Sant Gabriel, hi haurà els 
estands institucionals, mentre 
que a la plaça del Quarter, carrer 
Francesc Català Roca i carrers 
del voltant, es presentarà una ex-
posició de ceràmica i artesania.  

Pel que fa al carrer del Teatre, 
es trobaran estands d’embotits i 

alimentació artesanal; al passeig 
de l’Estació i carrer Vallvera, una 
mostra de maquinària agrícola i 
vehicles, i al carrer de la Cort, els 
vins, caves, fruites i verdures. 

Paral·lelament, la Capella de 
Sant Roc acollirà l’Exposició de 
Bonsais, mentre que dimarts a la 
plaça dels Alls es farà la IX Mos-
tra de Cerveses Artesanes. El pri-
mer dia de Firagost també es fa-
rà una xerrada sobre grans incen-

dis forestals, la XIII Trobada de 
Puntaires i, com a novetat, se ce-
lebrarà la Firagost Holi Colours. 

Les competicions tornaran a 
tenir un pes especial la nit de di-
marts amb el 37è Concurs d’Ar-
rossegament de cavalleries amb 
trineu al Kursaal, la 31a Cursa 
Concurs de Portadors de Saques 
d’avellanes i la 26a Cursa Feme-
nina de Portadores de Mitges Sa-
ques d’Avellanes.–M. P.
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Puigdemont donarà el tret 

de sortida a la 62a Firagost

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, inaugurarà la 62a 
Firagost dimarts que ve. FOTO: ACN
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Habilitar espais per a fer treballs 
en grup o ampliar els horaris 
d’obertura són algunes de les 
propostes que els usuaris de la 
Biblioteca Carles Cardó de Valls 
van fer durant el mes de juny a 
l’Ajuntament a través d’un pro-
cés de participació ciutadana. 

El consistori ja està estudi-
ant les peticions aportades per 
un total de 185 persones, i així 
poder-les incorporar al regla-
ment del servei que actualment 
s’està redactant per tal que aquest 
equipament compti amb una 
normativa adaptada a les neces-
sitats dels usuaris. I és que, fins 
ara, la Biblioteca no tenia per es-
crit el seu reglament de règim 
intern, el que podia crear algu-
nes confusions.  

Pel que fa a l’esborrany del re-
glament, aquest ja incorpora tots 
els punts previstos en les norma-

tives de la xarxa de biblioteques 
de la Generalitat. 

Una de les peticions amb ma-
jor consens és la necessitat d’ha-
bilitar espais específics on els 
usuaris puguin realitzar treballs 
en grup i poder parlar en veu al-
ta. Concretament, un 87,6% dels 
enquestats troben a faltar aquest 
tipus de servei a la Biblioteca. 

D’altra banda, una gran majo-
ria, el 83,8%, creu que l’equipa-
ment hauria d’ampliar els hora-
ris en períodes puntuals, com és 
el cas d’èpoques d’exàmens, du-
rant l’estiu o els caps de setmana, 
que és quan es produeix una ma-
jor demanda del servei. Actual-
ment, la Biblioteca obre de di-
lluns a divendres de 9.30 h a 20 h 
i els dissabtes de 9.30 h a 13 h, 
mentre que a l’estiu ho fa de di-
lluns a divendres de 9.30 h a 14.30 h.  

Una altra de les demandes és 
que els joves a partir de 15 anys pu-
guin accedir als espais destinats 

als adults sense que vagin acom-
panyats pels pares o tutors le-
gals i que puguin utilitzar la wi-
fi sense la necessitat del permís 
parental. Així mateix, un 85,4% 
demana que s’ampliï el servei de 

reprografia per permetre im-
pressions des de, per exemple, 
els ordinadors. 

Més enllà del reglament, l’Ajun-
tament preveu que pròximament 
la Biblioteca Carles Cardó dis-

posi d’un pla de dinamització 
amb l’objectiu d’ampliar els ser-
veis amb noves propostes i acti-
vitats culturals per fomentar 
l’hàbit de la lectura entre vallencs 
i vallenques.
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Els usuaris de la Biblioteca volen 
espais per a fer treballs en grup
La demanda es desprèn del procés de 
participació ciutadana dut a terme durant el 
mes de juny per tal de redactar un reglament. 
L’Ajuntament n’està estudiant les peticions

La Biblioteca Carles Cardó va ser estrenada l’abril de l’any 2014. FOTO: M. PLANA

CAMP Jordi Jané inaugura la Festa Major de Sarral. El conseller 
d’Interior va fer ahir al vespre un recorregut pel nucli de la vila i 
protagonitzà el pregó de Festa, que s’allargarà fins a aquest diumenge.
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