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Redacció

Turismes, furgonetes, tot ter-
renys o vehicles industrials es 
donen cita aquest cap de setma-
na a Valls. I és que des d’avui a la 
tarda i ins diumenge, la capital 
de l’Alt Camp acull la sisena edi-
ció de la Fira Mercat del Vehicle 
Usat Valls Ocasió, que es durà a 
terme al passeig de l’Estació de 
Valls.

La Cambra de Comerç i In-
dústria de Valls, juntament amb 
l’Associació de Tallers d’Auto-
moció i Venda de l’Alt Camp, 
han organitzat aquesta ira, en 
la qual s’exposaran centenars 
de vehicles usats i de quilòmetre 
0 en bon estat i garantia, cosa 
que la converteix en una cita 
ineludible per aquells que volen 
adquirir un automòbil i es volen 

decantar pel mercat de segona 
mà.

La ira, que espera una bona 
aluència de públic com en les 
darreres edicions, s’obrirà avui 
de les 6 de la tarda a les 9 del ves-
pre. Demà, l’horari serà de les 10 
del matí a les 9 del vespre i diu-
menge, últim dia del certamen, 
obrirà a les 10 del matí i tancarà 
a les 8 del vespre.

Els vehicles usats i quilòmetre 0 es 
donen cita a la fira Valls Ocasió

PROMOCIÓ

La sisena edició d’aquesta fira comença avui i s’allargarà fins diumenge

CEDIDA

La fira es duu a terme al passeig de l’Estació de Valls.

Redacció

L’Ajuntament de Salou torna a 
apostar, aquest cap de setmana, 
per la gastronomia i restauració 
local amb una nova edició de Sa-
bor Salou, que s’encetarà avui i 
s’allargarà ins diumenge. La vui-
tena edició de la ira, organitzada 
per la regidora de Participació 
Ciutadana, comptarà amb més 
de 30 establiments participants 
al llarg del passeig Jaume I de 
Salou.

Com a novetat, Sabor Salou 
comptarà, enguany, amb una 
carpa central on es duran a terme 
diferents tipus d’activitats lúdi-
ques i gastronòmiques de la mà 
de diferents institucions i em-
preses de la zona. Entre aquestes, 
hi haurà show cookings i diversos 
espectacles d’animació. L’espai 
també servirà per a promocionar 
i donar a conèixer els productes 

de proximitat del Tarragonès. 
Hi haurà, a més, animació i es-
pectacles musicals. «L’objectiu 
d’aquest any és augmentar la 
qualitat i la diversitat de l’oferta 
tot oferint degustacions, activi-
tats, ludoteca, inlables i tallers 
per a tota la família», assegura la 
regidora de Participació Ciutada-
na, Júlia Gómez.

D’altra banda, en la vuitena 
edició de la irà s’ha optat per la 
realització d’una nova imatge 
de Sabor Salou, en la qual s’han 
utilitzat un total de sis colors per 
tal de poder mostrar la diversitat 
que es pot trobar en aquesta ira 
gastronòmica. També s’ofereix 
una imatge més innovadora a un 
dels espais més coneguts i popu-
lars de la zona de la Costa Daura-
da. D’altra banda, s’ha volgut re-
presentar una fusió del mar amb 
la ciutat: dos dels elements més 

característics de Salou.
Una altra de les novetats 

d’aquest any és el preu de les 
tapes degustacions, que s’ha 
uniicat a 1,50 euros. D’aquesta 
manera, s’ha substituït la igura 

dels tradicionals salouets per un 
preu unitari per a totes les tapes 
degustacions de la ira.

La inauguració es durà a terme 
aquesta tarda i comptarà amb 
la presència de l’alcalde de Sa-

lou, Pere Granados, la regidora 
de Participació Ciutadana, Júlia 
Gómez, i el xef Raimon Queralt, 
del restaurant Racó del Riu, així 
com diversos regidors del con-
sistori. La Fira romandrà oberta 
ins el diumenge dia 6 i els hora-
ris seran avui, divendres, de cinc 
de la tarda a deu de la nit; demà, 
d’onze del matí a deu de la nit; i 
diumenge, d’onze de la nit a vuit 
del vespre.

GASTRONOMIA

Sabor Salou torna 
aquest cap de 
setmana amb una 
oferta ampliada
Uns 30 establiments s’ubicaran al passeig 

Jaume I per oferir degustacions gastronòmiques
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Al centre, l’alcalde Pere Granados, acompanyat per la regidora Júlia Gómez.

Com a novetat, s’ha 
instal·lat una carpa 
central on es realitzen 
tot tipus d’activitats

El preu de les tapes 
que ofereixen els 
restauradors s’ha 
unificat a 1,50 euros

Exigeixen que la Taula de 
Mobilitat es posi en marxa 

TERRES DE L’EBRE

La plataforma Trens Dignes ha 
exigit a la Taula de Mobilitat de 
les Terres de l’Ebre que es posi a 
treballar, faci propostes per te-
nir «l’estratègia territorial» lles-
ta per quan hi hagi un Govern 
efectiu, i que presenti les quei-
xes oportunes i solucioni els 
problemes actuals del sistema 
ferroviari al territori. Un dels 
darrers greuges que denuncia la 
plataforma, i que diu que també 
hauria d’haver fet la Taula de 
Mobilitat, és la impossibilitat, 

des de fa tres mesos, a l’estació 
de Tortosa, de comprar bitllets 
de llarga distància o pagar qual-
sevol tiquet amb targeta. L’ex-
cusa que els ha posat Renfe és 
l’avaria en un ordinador. Trens 
Dignes diu que la Taula de Mo-
bilitat ha de posar-se a treballar 
malgrat el 155 i la destitució del 
conseller Josep Rull. Han posat 
com exemple els darrers acords 
de l’ATM del Camp de Tarrago-
na per instar a la Taula de Mobi-
litat de l’Ebre a reunir-se.

ACN

Un registrador de la propietat 
de Torredembarra s’asseurà a la 
banqueta dels acusats de l’Audi-
ència de Tarragona per haver-se 
embutxacat diners entregats 
pels clients en el pagament 
d’una vintena de factures deri-

vades del despatx de documents 
i escriptures. Segons la iscalia, 
com a encarregat de la gestió de 
cobraments del registre i arxiu 
de la documentació, l’home va 
provocar un dèicit a la caixa del 
registre de 3.498,73 euros. Els 
fets es van produir entre el 2008 

i el 2009, però després el tre-
ballador va retornar els diners. 
L’individu va treballar al registre 
de Torredembarra entre el 2004 
i 2009. La iscalia sol·licita una 
pena d’11 mesos de presó per un 
delicte de malversació, la seva 
inhabilitació per a l’exercici de 
càrrec públic durant aquest ma-
teix període de temps i el paga-
ment d’una multa de 800 euros. 
Com que la causa ha estat para-
litzada durant més de dos anys 
–entre el 2011 i el 2012, i entre el 
2013 i el 2015–, la iscalia aplica 
al processat l’atenuant de dila-
cions indegudes, a més del de 
reparació del dany per haver 
retornat les quantitats sostretes. 

A judici, un registrador 
de la propietat que va 
sostraure 3.498 euros

TRIBUNALS

L’home va retornar els diners després

La companyia 
Entrellaçats estrena 
avui ‘Sensellençols’ a 
la Selva del Camp

Per celebrar el tercer aniver-
sari de la companyia de teatre 
Entrellaçats avui estrenarà el  
nou espectacle Sensellençols a 
la Selva del Camp. L’actuació 
serà a dos quarts d’onze den 
la nit al teatre de la Defensa 
Agrària de la Selva del Camp 
(avinguda de Joan Puig i Fer-
reter, 2). L’entrada té un cost 
de 8 euros anticipada i de 10 
euros a guixeta. L’espectacle 
no està recomanat a menors 
de 18 anys. Sensellençols és un 
espectacle de relats eròtics que 
busca mostrar les diferents ca-
res que qualsevol persona pot 
tenir. Els personatges que s’hi 
podran veure potser són ve-
ïns, companys de feina o sim-
plement persones anònimes 
que passen pel carrer. Ara bé, 
potser són amics o ins i tot 
família. 

Ercros obté un beneici 
de 9,4 milions d’euros 
el primer trimestre 
d’aquest any

Les vendes de productes aca-
bats del grup Ercros s’han 
situat el primer trimestre  en 
165,47 milions d’euros, gairebé 
la mateixa xifra registrada els 
tres primers mesos del 2017 
amb un creixement del 0,1%. 
La facturació s’ha vist «perju-
dicada» per la devaluació del 
dòlar en relació amb l’euro. 
Sense aquest impacte de les di-
vises, la facturació hauria cres-
cut l’1,98%. Després d’aquest 
ingressos, el grup químic va 
obtenir un beneici de 9,416 
milions, amb un increment del 
2% en relació amb els 9,229 
milions del primer trimestre 
del 2017. La companyia desta-
ca que són els primers resul-
tats que es publiquen després 
de tancar a inals del 2017 les 
plantes electrolítiques amb 
tecnologia de mercuri.

Francesc Ortega obre 
la Primavera Musical a 
Vistabella avui

El baríton Francesc Ortega, 
l’organista Dani Espasa i Pere 
Saragossa, a l’oboè, seran els 
encarregats de donar el tret de 
sortida a la Primavera Musical 
a Vistabella avui, a partir de la 
nou de la nit, en un concert 
a l’església del Sagrat Cor de 
Vistabella. Interpretaran di-
verses àries barroques de Jo-
hann Sebastian Bach. Aquest 
cicle musical vol donar a co-
nèixer l’església modernista, 
obra de Josep Maria Jujol.


