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FELICITACIONS

Avui en fas 18, ja ets major 
d’edat! El nostre Ricky s’ha fet 
gran!! Moltes felicitats! T’esti-
mem!! 

Redacció

El Circ Raluy Legacy porta al 
Vendrell el seu nou espectacle 
després d’un any i mig d’absèn-
cia. La reconeguda companyia, 
reinventada, presenta, des de 
demà i ins diumenge, un es-
pectacle de primer ordre. 

Es tracta d’una proposta ar-
tística apta per infants però on 
els adults gaudiran de números 
avantguardistes i d’un alt nivell. 
El Circ Raluy Legacy és una ex-
periència fruit del treball de 
cinc generacions d’artistes que 
va més enllà d’un espectacle 
infantil. Louisa Raluy, directora 
del Circ, explica que «es tracta 
d’una proposta que ha arrasat 
per tota Catalunya; ja hem vi-
sitat més de 30 ciutats i hem 
tingut més de 300.000 especta-
dors, molts dels quals han repe-
tit perquè han sortit encantats» 
i afegeix que «és un espectacle 
que agrada molt perquè és molt 
avantguardista, dinàmic i amb 
un humor molt actual però que 
a la vegada manté l’estètica clàs-
sica que agrada tant a la gent». 

Aquesta estètica es pot gaudir 
en els carros de més de 100 anys 

d’antiguitat, l’exclusiva decora-
ció de la sala, l’òrgan restaurat, 
el seu particular carro-cafeteria 
i tot el seu entorn que evoca un 
viatge en el temps. La mateixa 
directora explica que no és una 
proposta pensada únicament 
per infants i que en realitat es 
tracta «d’un espectacle per a 

adults que cap nen s’hauria de 
perdre» 

Circ Raluy Legacy va encetar 
al mes de juny la seva gira per 
diferents municipis de Catalu-
nya. El seu recorregut ha portat 
als artistes circenses per dife-
rents ciutats de la Costa Daura-
da amb una bona acollida. 

CEDIDA

Un moment de l’espectacle del Circ Raluy Legacy.

El Circ Raluy Legacy arriba al 
Vendrell amb el seu espectacle

ART

Es tracta d’un espectacle avantguardista amb una estètica clàssica

Redacció

Un home ha estat condemnat a 
la pena de presó després d’ha-
ver estat detingut dues vega-
des en menys de 24 hores per 
dos furts a Salou i un robatori 
violent a Tarragona. El dilluns 
va passar a disposició judicial 
a Tarragona i, després de que-
dar en llibertat amb càrrecs, va 
cometre un robatori violent a 
la Rambla del President Lluís 
Companys. El dimarts, després 
de passar a disposició judicial 
pel robatori amb violència, va 
ingressar a presó.

Agents dels Mossos d’Esqua-
dra de les comissaries de Salou 
i Tarragona van detenir l’home, 
de 28 anys, nacionalitat espa-
nyola i veí de Salou, com a pre-
sumpte autor de dos delictes de 
furt, un de violació de domicili i 
un de robatori amb violència. El 
primer fet es va produir al vol-
tant de les 18:30 hores de dis-
sabte en un pàrquing de Salou. 
Un treballador, després de i-
nalitzar la seva jornada laboral, 
estava descansant a l’interior 

del seu vehicle quan, de sobte, 
es va despertar i va veure un 
home regirant la guantera del 
seu vehicle. Llavors, la víctima 
va increpar el lladre i aquest 
va agafar-li el mòbil i va sortir 
corrents. Els mossos es van fer 
càrrec del cas i van començar 
les gestions per tal d’identiicar, 
localitzar i detenir el presumpte 
autor.

Un parell d’hores més tard, 
els mateixos agents van ser 
requerits a un incident en un 
hotel de Salou on els clients te-
nien retingut un home que, se-
gons els turistes, els acabava de 
robar. El lladre havia entrat a un 
dels apartaments que les vícti-
mes tenien llogats aproitant 
que la porta estava oberta. El 
detingut va passar a disposició 
judicial el diumenge al matí i va 
quedar en llibertat amb càrrecs.

Mitja hora després, un ciuta-
dà va alertar als Mossos perquè 
va veure com l’home robava 
a una dona la bossa de mà a 
la Rambla del President Lluís 
Companys de Tarragona.

Dos anys de presó per 
delinquir a Salou i a la 
Rambla de Tarragona

SUCCESSOS

Va ser detingut dues vegades en 24 hores 

Redacció

Les portes del Parc Samà es van 
obrir gratuïtament ahir a la tar-
da, una iniciativa que es va dur 
a terme per celebrar el Dia Mun-
dial del Turisme, dins dels actes 
de l’any del Turisme Sostenible 
de l’Organització Mundial del 
Turisme.

A partir de les quatre de la 
tarda, els visitants van poder 
començar a entrar al parc, una 
important mostra de jardineria 
romàntica ubicada entre Cam-
brils i Montbrió del Camp i que 
a principis d’aquest 2017 s’ha 
reobert. L’acte central, però, no 
es va encetar ins les 17.30 hores. 
Va ser en aquell moment que els 
assistents van enterrar a la zona 
de la Torre Mirador tots aquells 
desitjos que visitants i seguidors 
han fet arribar en els darrer dies 
sota la màxima «per un planeta 
millor». 

Justament aquest punt serà 
el centre d’un laberint que anirà 
creixent ins l’any que ve i que 
s’anomenarà el laberint dels in-
dians, convertint-se en un dels 
nous continguts del parc per a 

la temporada 2018. En aquest 
mateix punt, també s’ha plantat 
un arbre com a símbol de vida i 
sostenibilitat, que es tracta d’una 
palmera indiana, testimoni prin-
cipal del laberint que homenatja-

rà els indians. El laberint, a més, 
serà el contenidor d’una exposi-
ció basada en el llegat cultural, 
econòmic i social dels indians i 
el seu relex en la música, la lite-
ratura, el cinema, l’arquitectura o 

el comerç.
L’acte s’ha desenvolupat coin-

cidint amb la recent reobertura 
d’aquest espai, que espera arri-
bar a superar els 50.000 visitants 
durant aquest any.

TURISME

El Parc Samà obre portes per donar 
el tret de sortida a un nou laberint
Els visitants han plantat una palmera d’indiana, que serà el centre d’un futur espai dedicat als indians

OLÍVIA MOLET

Uns nens enterrant, ahir a la tarda, una caixa amb desitjos, just al costat de la palmera indiana.

Cambrils realitza 
millores a la carpa de 
la zona esportiva

El Departament d’Esports de 
l’Ajuntament de Cambrils ha 
realitzat diverses millores a 
la carpa de la zona esportiva. 
L’actuació en aquest equipa-
ment esportiu ha consistit en 
el repintat de la pista i la repa-
ració i condicionat de les gra-
des mòbils, que es tornaran a 
col·locar en els propers dies. 
A més, també s’hi instal·larà 
un nou marcador electrònic i 
xarxes de protecció de fons. El 
cost ha estat de 32.500 euros.


