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Vimbodí planteja 

col·laboracions amb 

l’Arxiu Tarradellas  

■ L’Ajuntament de Vimbodí i 
Poblet i l’Arxiu Montserrat Tar-
radellas i Macià han plantejat 
establir sinergies en el context 
d’una trobada feta aquesta set-
mana aprofitant la incorporació 
de Núria Gavarró com a nova 
directora de l’arxiu. Per exem-
ple, es planteja fer una visita 
per als vimbodinencs que de-
sitgin conèixer amb més pro-
funditat l’equipament. 

MONTBLANC 

Els botiguers es 

promocionen amb un 

vermut musical 

■ El dia 25 de febrer la Unió de 
Botiguers i Comerciants de 
Montblanc estrenarà una nova 
activitat, el Vermut Musical. 
La intenció és promocionar el 
centre comercial de la vila. L’ac-
tivitat tindrà lloc a la plaça de 
Sant Miquel entre les onze del 
matí i les dues de la tarda. Els co-
merciants regalaran els vals per 
consumir el vermut entre tots 
els interessats a participar-hi.

CONCA DE BARBERÀ 

Detingut per intentar robar a una casa a Vallclara 

■ Un home de 29 anys, de nacionalitat espanyola i veí del muni-
cipi, va ser detingut pels Mossos el 7 de febrer per intentar robar 
a una casa de Vallclara. Els fets van passar el 3 de febrer a la nit quan 
veïns van alertar que hi havia una furgoneta davant d’una casa 
en construcció i que sentien sorolls a l’interior. Mentre els agents 
es dirigien cap al lloc, un individu fugí amb la furgoneta. Els 
agents, amb la informació dels veïns, van poder localitzar l’ho-
me, que quedà amb llibertat amb càrrecs després de passar a dis-
posició del Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2 de Valls.

CULTURA ■  S E R À  D I U M E N G E ,  A  L E S  1 8  H O R E S,  A L  C E N T R E  C U LT U R A L

‘El bon pare’ dóna el tret de sortida a la 

temporada 2017 dels Teatres de Valls

■ Aquest cap de setmana els Te-
atres de Valls tornen a alçar el te-
ló per donar inici a la temporada 
2017, que ara per ara compta amb 
una desena de propostes que re-
passen diverses disciplines es-
cèniques, des de la música, al te-
atre, passant pel circ i sense obli-
dar el públic familiar i infantil. 

La programació començarà 
demà dissabte a la tarda amb les 
famílies i els nens com a prota-
gonistes, que a partir de les 18 h 
podran gaudir al Teatre Princi-
pal del muntatge En Jan tot li fan, 
de la Companyia L’Estaquirot. 

La gran estrena, però, es viu-
rà diumenge al Centre Cultual a 
les 18 h amb la tragicomèdia El 
bon pare i cares tan conegudes so-
bre l’escenari com Lluís Soler, 
Teresa Vallicrosa, Georgina La-
tre i Eduard Buch. L’obra pretén 

mostrar com la paternitat és un 
ofici difícil tot fent una crítica a 
l’obsessió per aconseguir la per-
fecció i la necessitat de controlar 
el món. El bon pare és el nou text 
de David Plana, un dels grans 
noms del teatre contemporani 
català que ha signat obres que 
van de Mala sang a Dia de partit, 
passant per La dona incompleta.  

L’espectacle forma part del 
programa Promoció Jove dels Te-
atres de Valls que facilita preus 

avantatjosos per als menors de 
30 anys durant els darrers 30 mi-
nuts abans de l’inici de la funció, 
ja que per 3 euros poden obtenir 
una entrada.  

L’obra forma part de l’abona-
ment, que es podrà adquirir fins 
demà dissabte i que es completa 
amb dos muntatges més: la co-
mèdia Avui no sopem, i Infàmia, 
que compta amb actors consa-
grats com Emma Vilarasau i Jor-
di Bosch. 

Pel que fa a la temporada de 
teatres, es completa amb grans 
noms que durant els pròxims me-
sos faran parada a Valls. És el cas 
dels Amics de les Arts, que el 21 
d’abril presentaran al Cultural 
el seu no treball, el cantautor ma-
llorquí Tomeu Penya, o el de la 
pallassa vallenca Pepa Plana i l’es-
pectacle Paradís pintat.–M. P. 

Demà a la tarda els 
més petits podran 
gaudir d’un 
muntatge amb 
titelles al Principal

M. P.  

A partir d’aquest mes de febrer, 
la zona blava de Valls ja es pot pa-
gar a través d’una aplicació per a 
telèfons mòbils, AparcApp. Ara, 
l’usuari no caldrà que es despla-
ci fins al parquímetre per retirar 
el tiquet ni avançar diners, sinó 
que el cost serà ajustat al temps 
d’estacionament. 

Per poder utilitzar l’aplicació, 
disponible per a dispositius Apple 
i Android, caldrà descarregar-la gra-
tuïtament i registrar-se a Apar-
cApp introduint les dades des de 
la mateixa aplicació o a través de 
la pàgina web, on també s’infor-
marà de les dades dels diferents 
vehicles dels quals es disposi per 
poder gaudir del servei.  

Finalment, i per fer el paga-
ment, hi ha dues opcions. La pri-
mera és a través d’un moneder 
virtual on es pot anar carregant 
saldo sempre que sigui necessa-

ri, mentre que la segona és direc-
tament amb càrrecs a la targeta 
de crèdit de l’usuari. 

L’aplicació també facilita la 
planificació dels usuaris, ja que 
informa sobre la disponibilitat 
de places en les zones d’estacio-
nament regulat. 

Pel que fa al comerç, aquests 
disposen de tiquets amb saldo 
d’estacionament que poden en-
tregar als seus clients per facili-
tar l’aparcament. Així mateix, les 
botigues locals poden incloure a 
l’app publicitat geolocalitzada 
que permet arribar als clients que 
hagin aparcat a prop. 

Un euro per dia 
La incorporació de l’AparcApp 
és una de les mesures aplicades co-
incidint també amb l’increment 
de les tarifes, que si fins ara la pri-
mera hora costava 0,95 euros, ara 
és 1 euro. D’altra banda, la regu-
lació a la tarda comença ara mit-

ja hora abans, a les 16.30 h en lloc 
de les 17 h. Junt amb totes aques-
tes mesures, a partir d’ara també 
es posa en marxa en algunes zo-
nes el sistema anomenat ‘Park&Ri-
de’, on el cost és de 0,5 euros mig 

dia i 1 euro la jornada sencera. 
Les zones on s’aplica la mesura és 
a les proximitats de l’estació d’au-
tobusos i de la de tren amb la fi-
nalitat que els ciutadans que es-
tudien o treballen fora la ciutat tin-

guin facilitats per utilitzar el 
transport públic. Els interessats 
han de presentar l’acreditació a 
les dependències de VIAS SAM, 
a la Muralla de Sant Antoni, nú-
mero 8.
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Les zones blaves de Valls ja es poden 

pagar a través d’aplicació mòbil
AparcApp permet fer el pagament sense que el 
conductor s’hagi de desplaçar fins al 
parquímetre a treure el tiquet. A més a més, el 
cost és ajustat al temps real d’estacionament 

A partir d’ara ja no cal desplaçar-se fins als parquímetres per pagar i treure el tiquet. FOTO: M. P. / DT

CAMP Clickània. L’Oficina de Turisme de Montblanc ha iniciat el procés 
d’inscripció de dioramistes que vulguin participar en la desena edició del 
Festival de Playmobil, que se celebrarà del 12 al 15 i del 21 al 22 d’octubre.
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