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La Ruta del 
Cister, una 
de les millors 
de l’Estat

TRIPADVISOR

■ Niumba.com, el portal de Tri-
pAdvisor, el web de viatgers 
més gran del món, ha situat 
La Ruta del Cister entre les 
millors propostes temàtiques 
de l’Estat espanyol per visi-
tar aquest hivern, segons ha 
anunciat aquesta mateixa mar-
ca turística.   

La Ruta va néixer fa 26 anys 
gràcies a la suma d’esforços 
dels consells comarcals de 
l’Alt Camp, la Conca de Barbe-
rà i l’Urgell per enllaçar els 
tres monestirs cistercens: San-
tes Creus, a l’Alt Camp; Po-
blet, a la Conca de Barberà; i 
Vallbona, a l’Urgell.  

Més enllà d’aquesta part 
més arquitectònica, la marca 
també busca crear lligams en 
un sentit més ampli a través 
del patrimoni cultural, histò-
ric, monumental i natural, ai-
xí com gastronòmic. 

 
VALLS 

Es busquen 
voluntaris per a la 
Festa de la Calçotada 
■ Des de la Comissió Orga-
nitzadora de la Gran Festa de 
la Calçotada de Valls s’ha fet 
una crida a tots aquells que 
vulguin col·laborar en l’orga-
nització de l’esdeveniment, 
que se celebrarà el proper diu-
menge 29 de gener al matí.  

La Comissió Organitzado-
ra destaca que es tracta de 
col·laborar durant unes ho-
res el mateix diumenge en el 
desenvolupament de les di-
verses activitats, com el Con-
curs de Menjar Calçots o en 
les demostracions.   

Aquells que hi estiguin in-
teressats han d’adreçar-se a 
la Cambra de Comerç de Valls, 
al carrer Jacint Verdaguer nú-
mero 1.

VALLS ■  E LS  C I N C  C E N T R E S  D E  S E C U N D À R I A

400 alumnes treballen la 

prevenció de la violència

■ Uns 400 alumnes de la ciutat 
de Valls van participar el diven-
dres passat, 13 de gener, al tea-
tre fòrum Toca de peus a terra...!, 
celebrat de nou del mati a 12 del 
migdia al Teatre Principal. En 
aquest espai es va treballar la 
prevenció de la violència gène-
re a l’etapa adolescent. L’obra 
va anar a càrrec de la compa-
nyia Impactat i va tenir un for-
mat d’espectacle interactiu i 

participatiu en el que els assis-
tents deixaven de ser uns sim-
ples espectadors per ser actors 
i actrius.  

Els alumnes, procedents dels 
cinc centres educatius de se-
cundària de Valls i de l’Unitat 
d’Escolarització Compartida, 
van poder interactuar i conver-
sar sobre els tòpics de violèn-
cia masclista durant una hora 
i mitja. 

ALCOVER ■  E LS  B E N E F I C I A R I S  H A N  D E  S E R  V U L N E R A B L E S  E CO N Ò M I C A M E N T

Els alcoverenques majors de 65 anys 

podran gaudir d’ajudes en l’IBI

■ Els alcoverencs majors de 65 
anys que viuen sols, es troben en 
una situació econòmica molt fe-
ble o que poden tenir una perso-
na discapacitada al seu càrrec i 
gaudeixin d’habitatge propi po-
den optar a la subvenció parcial 
de l’Impost sobre Béns Immo-
bles (IBI). Així ho va aprovar el 
ple de l’Ajuntament d’Alcover ce-
lebrat el divendres passat, 13 de 
gener, amb 10 vots a favor (ApC, 

SI i ERC) i 3 abstencions (CUP).  
Els beneficiaris de la subvenció 
han de complir una sèrie de re-
quisits, com per exemple, ser pro-
pietari d’un immoble destinat a 
habitatge d’ús habitual i perma-
nent a Alcover; estar empadro-
nat com a única persona en l’im-
moble, i/o conviure amb una per-
sona discapacitada al seu càrrec. 
Els sol·licitants també han d’es-
tar empadronats al domicili amb 

una antiguitat mínima de 2 anys 
i estar al corrent de les obligaci-
ons fiscals amb l’Ajuntament i la 
resta d’administracions. L’im-
port subvencionat serà el 50% de 
la quota anual de l’exercici de 
l’IBI d’Urbana, amb un import 
màxim subvencionable de 175 eu-
ros. El termini de presentació de 
les sol·licituds és el 28 de febrer 
de cada any i es presentarà al re-
gistre general de l’Ajuntament.

Els Amics de les Arts presentaran el seu nou treball el 21 d’abril al Centre Cultural. FOTO: CEDIDA

Espai de contes 
per amenitzar 

les tardes 

■ Com a novetat de la tempora-
da 2017, cada tarda que hi hagi 
espectacle familiar es realit-
zarà ‘El racó dels petits inquiets’. 
En aquest espai, que estarà ubi-
cat al vestíbul del Principal, es 
donarà la possibilitat als més 
petits de llegir contes. L’activi-
tat es farà mitja hora abans de 
la funció. Del 26 de febrer al 31 
de maig aquest mateix espai 
també acollirà l’exposició ‘Papers 
de circ’, una proposta del Pro-
fessor Karoli, col·leccionista 
circense.  A més, el 25 de març 
el Cafè del Centre Cultural aco-
llirà un col·loqui postfunció 
amb la companyia d’Avui no so-
pem per apropar els artistes.

L’A P U N T

M. PLANA  

Els Teatres de Valls enceten la 
temporada 2017 amb una dese-
na de propostes que recorren les 
diverses disciplines escèniques, 
des de la música, al teatre, pas-
sant pel circ i sense oblidar el pú-
blic familiar i infantil. 

Els grans noms d’aquesta tem-
porada, que s’encetarà el 19 de 
febrer al Centre Cultural amb la 
tragicomèdia El bon pare, estan 
encapçalats pels Amics de les 
Arts, el cantautor mallorquí To-
meu Penya, la pallassa vallenca 

Pepa Plana i la guardonada actriu 
Clara Segura amb l’espectacle 
Conillet. Tots aquests noms se su-
men als que ja es van donar a co-
nèixer el passat mes de novembre 
i que configuren l’abonament: El 
bon pare, Avui no sopem i Infàmia. 

Ara, la cartellera es completa 
amb un seguit de propostes que 
posa l’accent en la dramatúrgia ca-
talana. L’1 d’abril, per exemple, 
arribarà al Teatre Principal l’úl-
tima proposta de la companyia 
Ruta 40: Cúbit, de Josep Maria 
Miró. El muntatge, que parla de 
la construcció i deconstrucció 

de la memòria, farà parada a Valls 
abans de fer temporada al Tea-
tre Lliure de Barcelona. El 22 
d’abril serà el torn del monòleg Co-
nillet, protagonitzat per Clara Se-
gura, mentre que el mes es tanca-
rà el dia 29 amb Els tres aniversa-
ris de Rebekka Kricheldorf, la 
primera coproducció teatral del 
triangle Tarragona-Reus-Valls 
més la ciutat de Barcelona gràci-
es a l’impuls de la tarragonina Sa-
la Trono. 

Música i ‘clown’ 
Els grans noms de la temporada, 
però, se centren en la disciplina 
musical, entre els quals destaca 
els Amics de les Arts, que el 21 
d’abril presentaran al Centre Cul-
tural el nou disc anunciat per 
aquest 2017. El mallorquí Tomeu 
Penya també passarà pels esce-

naris vallencs el 18 de març. En 
la vessant més clàssica, el 23 de 
març, i també al Principal, Bar-
na Brass Quintet de vent donarà 
a conèixer les possibilitats del 
metall més universal. 

Quant al clown, la pallassa va-
llenca més internacional, la Pepa 
Plana, presentarà el 4 de març el 
seu últim espectacle, Paradís pin-
tat, producció estrenada al darrer 
Festival Grec de Barcelona. Dins 
d’aquesta disciplina, la tempo-
rada 2017 inclou un segon espec-
tacle a càrrec de Los Excéntri-
cos. Serà el 20 de maig als jardins 
de Casa Fèlix. 

La temporada es completa amb 
la programació familiar de les 
tardes de dissabte amb, per exem-
ple, En Jan tot li fan (18 de febrer), 
Les supertietes (11 de març) i El 
llepafils (8 d’abril).

CULTURA ■  L A  T E M P O R A D A  S ’ E N C E TA R À  E L  1 9  D E  F E B R E R  A M B  L A  T R A G I CO M È D I A  ‘ E L  B O N  PA R E ’

Els Amics de les Arts i Pepa Plana, 

caps de cartell dels Teatres de Valls
La programació 2017 està formada tant per 
propostes teatrals com musicals, circenses i 
espectacles familiars, posant l’accent en les 
produccions catalanes i del territori


