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Tot esforç té la seva recompensa. 
Aquesta és la màxima que els 
alumnes de Dansclas han vist 
complir-se en el marc del VII 
Open Show Dance Junior cele-
brat a Salou. Un certamen que 
s’inclou dins del XVIII Spanish 
Open 2016, que se celebra des del 
divendres passat al pavelló mu-
nicipal d’Esports. 

Les alumnes d’aquesta escola 
altafullenca s’han proclamat cam-
piones per segon any consecutiu 
amb el nou xou creat, El Molino, 
inspirat en la famosa pel·lícula 
Cabaret. 

Disputant-se el títol, hi parti-
cipaven vuit grups de diferents 
escoles i clubs de ball esportiu 
d’arreu del territori, des de Bil-
bao, Castelló, Lleida i altres punts 
de la geografia. Tot i així, les alum-
nes de Dansclas van tornar a de-
mostrar el seu gran nivell deixant 
el públic i el jurat impressionats, 
amb una posada en escena de gran 
nivell, on es podien observar les 
hores dedicades als assajos. 

Pel que fa a la coreografia, es 
tracta d’una barreja d’estils, des 
de llatins, a urbans, amb diver-
ses acrobàcies que demostren el 

gran nivell i la polivalència dels 
diferents components del grup.  

Un treball que els directors de 
l’escola, Kim Solé i Raquel Orte-
ga, valoren de manera molt po-
sitiva, «estem eufòrics per haver 
pogut repetir la primera posició 
en aquest Show Dance. Ens fa re-
alment feliços poder veure com 
tot l’esforç es veu recompensat».

BALLS DE SALÓ ■  VA N  CO M P E T I R  CO N T R A  V U I T  E Q U I P S

Una escola de 

dansa d’Altafulla, 

campiona a l’Open 

Show de Salou

Les alumnes van oferir al pavelló d’esports un musical inspirat en la pel·lícula ‘Cabaret’. FOTO: DANSCLAS

Van conquerir per 
segon any consecutiu 
el títol nacional dins la 
modalitat júnior amb 
un xou inspirat en la 
pel·lícula ‘Cabaret’

URBANISME ■  L’ I M P O RT  D ’A Q U E ST E S  M I L LO R E S  A R R I B E N  A LS  1 6 5 . 0 0 0  E U R O S

L’Ajuntament adjudica les obres de 

reforma de la residència de Vandellòs

■ L’Ajuntament de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant ha cele-
brat recentment una sessió extra-
ordinària del ple per sotmetre a 
votació l’adjudicació de les obres 
de reforma del centre assisten-
cial polivalent ubicat al poble de 
Vandellòs. 

Les obres d’aquest equipa-
ment de residència assistencial 
per a la gent gran es van adjudi-
car a la constructora Cobra per 
un import de 165.000 euros i pre-
veuen un termini d’execució de 
tres mesos, de manera que la re-
forma del centre hauria d’estar 
enllestida durant el primer trimes-
tre de 2017. 

El projecte de reforma con-
sisteix en traslladar el centre de 
dia a la primera planta de l’edifi-
ci on es troba actualment amb la 
finalitat d’unificar els serveis de 
fisioteràpia, cuina, magatzems, 
vestidors i altres espais comuns 
en aquest mateix espai. 

A més, s’ampliaran les habi-
tacions actuals per poder tenir 
dormitoris dobles i que pugui 
acollir fins a dotze persones. El 
consultori mèdic de Vandellòs 
se situarà a la planta baixa i per-
metrà incrementar l’eficàcia en 
aquesta residència. 

Les obres programades per 
començar en pocs dies es cofi-
nançaran a través de la línia d’aju-
des públiques que convoca el Mi-
nisteri d’Indústria i Energia per 

als municipis de la zona d’influ-
ència de centrals nuclears. 

El centre de dia va entrar en 
funcionament a l’abril de 2012 i 
disposa actualment de 20 places. 
L’adjudicació de la reforma es va 
aprovar amb els vots favorables 
de l’equip de govern (PSC i FIC), 
Convergència i el PP; el grup 
d’ERC es va abstenir. 

En el mateix ple es va adjudi-
car el concert per a la gestió inte-
gral del centre de dia de Vandellòs 
i del centre de dia de l’Hospita-
let de l’Infant al grup Sagessa.

Imatge de la darrera sessió plenària de Vandellòs i l’Hospitalet. El punt va 
rebre el vot favorable de tots, excepte ERC que es va abstenir. FOTO: CEDIDA

L’empresa té un 
termini màxim de 
tres mesos i s’espera 
que a l’abril puguin 
estar enllestides


