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Un campus d’arts 

escèniques arriba a la Selva

■ Del 9 al 13 d’abril, la Selva del 
Camp serà l’escenari del pri-
mer Campus d’Arts Escèniques 
del municipi, que pretén ser una 
proposta interdisciplinària i 
global on tots els inscrits posa-
ran en pràctica la seva part més 
creativa mitjançant l’aprenen-
tatge de la mà de professionals 
i docents amb una llarga trajec-
tòria, com Oriol Llop (circ), Eli-
senda Trilla (arts audiovisuals) 

o Gerard Mallorquí (músic). La 
iniciativa es dirigeix a joves d’en-
tre 12 i 24 anys que podran sub-
mergir-se a diferents modali-
tats: circ, audiovisuals, músi-
ca, dansa i teatre. Així, entre les 
disciplines hi haurà activitats 
teatrals, de circ amb boles d’equi-
libris, xanques, malabars, hu-
la-hoops o activitats d’audiovi-
suals que serviran per desen-
volupar i donar forma al projecte. 

CICLOTURISME ■  9 8  Q U I L Ò M E T R E S  E N T R E  V I N Y E S,  S E N D E R S  I  P I ST E S  D E  L A  CO M A R C A

Falset tornarà a ser el centre neuràlgic 

de la prova MTB Gran Fondo Priorat

■ Falset serà per segon any el cen-
tre neuràlgic de la Škoda Gran 
Fondo Priorat MTB, una prova 
cicloturista en bicicleta de mun-
tanya que es disputarà el dia 9 
d’abril.  

La Škoda Gran Fondo Priorat 
recorrerà entre vinyes, els sen-
ders i pistes de la comarca, oferint 
als participants dos circuits en 
funció de les seves condicions fí-
siques i tècniques.  

El circuit pensat per als bikers 
més experimentats és el Gran 
Fondo, amb 98 quilòmetres de 
distància i 2.896 metres de des-
nivell acumulat. L’altra possibi-
litat és el Medio Fondo, un cir-
cuit de 54 quilòmetres i 1.420 me-
tres de desnivell acumulat. Tots 
dos circuits tenen la sortida i l’ar-
ribada a Falset.  

Quan falta un mes per a la pro-
va cicloturista, els organitzadors 

ja han vist com s’exhaurien les 
2.000 places disponibles. En 
aquest sentit, el regidor de Pro-
moció Econòmica de l’Ajunta-
ment de Falset, Antoni Munta-
né, destaca «l’impacte econòmic 
que suposa acollir una prova 
d’aquestes característiques per 
als allotjaments, restaurants i 
comerços, no només de la nos-
tra població, sinó també de les 
viles que ens envolten». 
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La Selva acollirà enguany la Trobada 

d’Armats del Camp de Tarragona

■ La Trobada d’Armats de les co-
marques de Tarragona es traslla-
da enguany fins a la Selva del 
Camp, municipi que ja l’any 1993 
va acollir l’esdeveniment.  

La trobada, que se celebrarà 
el diumenge 2 d’abril, acollirà un 
total de 25 agrupacions d’arreu 
del territori, convertint-se en 
l’edició més multitudinària. Aques-

ta vegada, i coincidint amb els 
400 anys de la Reial Congrega-
ció de la Puríssima Sang de Nos-
tre Senyor Jesucrist de la Selva 
del Camp, l’acte comptarà amb 
la participació especial dels Armats 
de Mataró i de la Confraria de la 
Sang de Tarragona. 

La trobada encetarà el recor-
regut des del Pavelló Municipal 

d’Esports de la Selva i passarà per 
l’avinguda Puig i Ferreter fins a en-
trar al nucli antic seguint pel car-
rer Major, els Ponts, plaça de les 
Pletes i la plaça de Simó Salva-
dor, on es farà un punt d’avitua-
llament. Continuarà per la raval 
de Sant Rafael fins a arribar al 
Portal d’Avall i, finalment, al pas-
seig Josep Cristià.–M. P.

La Trobada d’Armats se celebra anualment en un municipi diferent de 
les comarques tarragonines. FOTO: M. P. / DT

Recollida 
porta a porta 
al carrer Jacint 
Solana

VINYOLS I  ELS ARCS

■ A partir del dilluns 20 de 
març l’Ajuntament de Vinyols 
i els Arcs implantarà a totes 
les cases del carrer Jacint So-
lana la recollida d’escombra-
ries a domicili. 

D’aquesta manera, se subs-
tituirà l’actual sistema de con-
tenidors pel porta a porta, per 
la qual cosa, els veïns hauran 
de dipositar les deixalles en 
un cubell amb tapa penjat d’un 
ganxo que tindrà cada propi-
etat. La recollida de la fracció 
de rebuig es durà a terme els 
dilluns, dimarts, dijous i dis-
sabtes a les 8 del matí, de ma-
nera que caldrà haver tret el 
cubell abans d’aquesta hora. Els 
dimecres a partir de les 10 es 
recolliran els envasos, vidre, 
paper i cartró. 

El canvi s’està informant 
aquests dies als veïns del car-
rer per part de la regidoria de 
Medi Ambient de l’Ajunta-
ment amb visites porta a por-
ta. Durant aquestes trobades, 
també es fa entrega del cubell 
i el ganxo per dipositar les bos-
ses de la brossa.–M. P.

M. P.  

La Fira del Vi de Falset, la mos-
tra de vins de la DOQ Priorat i la 
DO Montsant, s’allargarà en-
guany un dia més, passant dels 
dos habituals a tres. Així, l’es-
deveniment començarà el dis-
sabte 29 d’abril i finalitzarà el 
dilluns 1 de maig, aprofitant la 
festivitat del Dia Internacional 
dels Treballadors. 

Una altra de les novetats 
d’aquesta 22a edició serà el re-
forç dels actes pensants exclusi-
vament per a un públic professi-
onal i especialitzat, apostant per 
posicionar-se com una fira pro-
fessional i, alhora, de referència 
per al perfil wine lover, que és com 

es defineix els apassionats per la 
cultura del vi.  

En aquest sentit, s’han organit-
zat tastos en diversos espais que 
es faran durant tots els dies de la 
fira i que aniran a càrrec de les 
denominacions d’origen, de l’Es-
cola d’enologia de Falset i els di-

versos cellers de la comarca. L’al-
calde del municipi de Falset, Jau-
me Domènech, destaca: «És evi-
dent que la fira atreu un públic 
cada cop més especialitzat, amb 
la qual cosa es busca que aquests 
visitants se sentin ben tractats i 
repeteixin any rere any». 

Una vegada més, la Fira del 
Vi de Falset es caracteritzarà 
per habilitar un seguit d’espais 
que acolliran tastos i activitats 
paral·leles. L’esdeveniment se 
celebrarà en horari ininterrom-
put dissabte i diumenge d’onze 
del matí a nou del vespre, i el di-
lluns d’onze del matí a dues del 
migdia. 

Reus, ciutat convidada 
En aquesta ocasió, la ciutat con-
vidada de l’esdeveniment serà 
Reus, amb la qual cosa participa-
rà en la fira amb un estand, alho-
ra que s’organitzaran alguns ac-
tes tot posant en comú el progra-
ma de la Fira del Vi i  el de la 
Capitalitat cultural de Reus, que 
se celebra aquest 2017. 

Així mateix, enguany hi haurà 
la DO Empordà com a denomi-
nació d’origen convidada, tenint 
presència a la Fira amb un estand 
i els seus vins. La finalitat d’aques-
ta acció és agermanar-se i buscar 
punts de complicitat amb altres 
denominacions vitivinícoles del 
territori.
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Falset allarga la Fira del Vi un dia i 

potencia els actes professionals

La Fira del Vi de Falset atreu cada cop un públic més especialitzat en el 
món del vi. FOTO: ALBA MARINÉ / DT

Es reforçaran els actes 
exclusius per a un 
públic especialitzat 
per convertir 
l’esdeveniment en un 
referent


