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La ballarina mexicana Triana Botaya durant la sessió fotogràfica a la botiga ca Domènech. FOTO: M. ARJONA / DANSPXL

VALLS ■  P E R  A P R O PA R  A Q U E ST  A RT  A L  C A R R E R

Una productora vallenca 

porta la dansa a les botigues

■ La productora audiovisual i fo-
togràfica vallenca ha apropat 
aquests dies la dansa en un espai 
quotidià amb la finalitat d’apro-
par aquest art a tota la població 
a través de l’efecte sorpresa.  

La iniciativa es va dur a terme 
dilluns a un dels comerços em-
blemàtics de Valls, ca Domènech. 
Així, la ballarina mexicana Tria-
na Botaya va protagonitzar en-
tre la roba d’aquesta botiga una 

sessió fotogràfica especialitza-
da en dansa. 

La productora DansPXL ha re-
alitzat altres sessions similars a, 
per exemple, el restaurant Casa 
Alfonso de Barcelona, i també a 
Madrid, a la botiga de dansa Mi 
Favorita i a Librería Romo. 

Des de DansPXL s’assegura 
que la productora pretén seguir 
portant la dansa a espais del dia 
a dia, com parcs o carrers.

MONTSE PLANA  

Ha sigut una recerca llarga i in-
tensa, però finalment el menja-
dor social de Valls La Taulada ha 
trobat un nou local per poder se-
guir donant un plat calent a tau-
la al centenar d’usuaris diaris que 
es troben en situació de vulnera-
bilitat, des de sense sostres a fa-
mílies amb infants que no tenen 
prou recursos econòmics.  

Ara, el servei s’instal·larà al 
carrer del Tren, a l’edifici on fins 
fa poc hi havia un gimnàs, i es dei-
xaran les actuals dependències, 
ubicades a la Creu Roja. 

Va ser el passat mes de juliol que 
la institució va anunciar que no 
renovaria el conveni de cessió 
amb el menjador després de tres 
anys en funcionament. El motiu 
és que Creu Roja necessita l’edi-
fici per altres usos. Si bé és cert que 
no es va posar una data límit, el fu-
tur de La Taulada perillava i era 
necessari trobar un nou espai.  

Tal com recorda l’impulsor 
del menjador, el rector de la par-
ròquia del Lledó, Joan Font, la 
recerca no ha estat fàcil. Un dels 
motius ha sigut la superfície ne-
cessària (aproximadament 500 
metres quadrats) perquè hi pogués 
haver cuina, magatzems, neve-
res i congeladors.  

Un altre condicionant era la 
part econòmica, ja que el menja-
dor funciona a través de volun-
tariat, així que el lloguer no podia 
ser molt elevat perquè s’ha de pa-
gar amb les donacions dels socis 
i aquests també hauran d’assu-
mir la despesa que suposarà ha-

bilitar el nou local, a més de fer 
front a les factures d’aigua i gas. 

La recerca ha durat aproxima-
dament mig any, temps durant 
el qual s’han estudiat diverses 
opcions, «però n’hi havia que ens 
demanaven un lloguer desorbitat, 
i en el cas d’un local que vam tro-
bar en uns baixos d’un bloc de pi-
sos, els veïns es van oposar», re-
corda Joan Font. 

Les opcions també passaven 
per un antic magatzem de pells 
de la carretera de Tarragona, a la 
zona del Portal Nou. En aquest 
cas, el problema era que l’edifici 
està afectat pel pla urbanístic i, a 
més a més, s’havia d’adequar pel 

seu mal estat i fer la instal·lació 
de llum, aigua i gas. Finalment, 
va sorgir l’opció de l’antic gim-
nàs del carrer del Tren, un edifi-
ci en molt bones condicions. 

Trasllat imminent 
El trasllat començarà avui dilluns 
i, segons preveu Joan Font, La 
Taulada estarà totalment ubica-
da al nou edifici en aproximada-
ment un mes. A la planta superi-
or, d’uns 150 metres quadrats, hi 
haurà el menjador, la cuina, les 
neveres i congeladors, mentre 
que a la planta baixa es farà l’aco-
llida i hi haurà els serveis de dut-
xa i rentadores.

VOLUNTARIAT ■  C R E U  R OJ A  A N U N C I À  E L  J U L I O L  Q U E  E L  S E R V E I  H AV I A  D ’A B A N D O N A R  L’A CT U A L  E S PA I

El menjador social de Valls troba 

local després de mig any buscant
La Taulada inicia avui 
el trasllat a les noves 
dependències, a 
l’edifici on fins ara hi 
havia un gimnàs, al 
carrer del Tren

Ha sigut una 
recerca difícil per 
les condicions: prou 
espai i un preu de 
lloguer assequible

No s’atorgaran 
llicències de 
pubs dins de 
muralla el 2017

MONTBLANC

■ Per a aquest any 2017, Mont-
blanc no atorgarà llicències de 
discoteques, bars musicals ni 
pubs al nucli antic del munici-
pi. L’objectiu, segons l’equip 
de govern, és evitar problemes 
de convivències entre veïns i 
aquest tipus d’activitat.  

La mesura es pren justa-
ment ara quan ha tancat l’únic 
local d’aquestes característi-
ques dins de muralla. Així, no 
afecta cap local directament, 
però en el cas d’aquest bar mu-
sical, no podrà reobrir amb les 
mateixes característiques.  

La mesura s’aprovà en la 
sessió plenària celebrada di-
mecres al vespre amb els 7 vots 
a favor de l’equip de govern, 
Agrupament Catalanista de 
Montblanc. La resta de for-
macions es van mostrar con-
tràries: la CUP i la FIC van su-
mar 3 vots en contra, mentre 
que els 2 regidors del PDeCAT 
es van abstenir.–M. P. 

 
MEDI AMBIENT 

Montblanc deixarà 
d’usar herbicides a les 
jardineres municipals 
■ Montblanc abandonarà pro-
gressivament l’ús dels herbi-
cides que continguin glisofat i 
substituirà l’ús de tots aquests 
tipus de productes per altres 
tècniques de manteniment 
de la vegetació dels parcs i 
jardineres municipals. Així, 
es contractaran treballadors 
amb la formació adequada per 
aquesta tasca. Es tracta d’una 
moció de la CUP aprovada 
per unanimitat.

El menjador social La Taulada s’ubicarà al carrer del Tren, on fins ara hi havia un gimnàs. FOTO: M. P.

CAMP Montblanc. L’Ajuntament ha concedit un local a l’associació Coto de 
Caça de la Guàrdia dels Prats. L’equipament es troba a la plaça de l’Escola i 
això permetrà a l’entitat poder realitzar reunions i activitats.

 
ALT CAMP ❘ BAIX PENEDÈS ❘  
CONCA DE BARBERÀ ❘ TARRAGONÈS


