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El GTP inicia
la preparació
d’una nova
obra teatral

TEATRE

■ Amb motiu del Tricentena-
ri, el Grup del Teatre Princi-
pal estrenarà en una única ses-
sió l’obra Onze.Nou.CATorze.
El Centre Cultural de la ciutat
de Valls ha estat l’espai esco-
llit per dur a terme la repre-
sentació, per causes d’afora-
ment.

L’obra pertany a la compa-
nyia barcelonina Zitzània Te-
atre. D’aquesta manera, es
tracta d’una obra teatral feta
a tres mans, dirigida concre-
tament per Pere Planella, Ro-
ger Cònsul i Víctor Alexan-
dre. Per part de Zitzània Tea-
tre hi participen actors
professionals, com és el cas
de Ricard Farré o Marc Bala-
guer. D’altra banda, el Grup
del Teatre Principal està en
procés de definició del repar-
timent d’actors. Per tant, l’obra
es constitueix com un mun-
tatge mixt que es representa-
rà en diverses poblacions ca-
talanes. Per ara, el GTP ja ha
realitzat la primera lectura
del guió de l’obra i propera-
ment començaran els assajos,
sota la direcció del director
de l’obra i de la membre del
GTP Montserrat Gutiérrez.

Onze.Nou.CATorze tracta
sobre un jove del segle XXI
queviatjaeneltempsfinsalset-
ge de Barcelona de 1714, amb
l’objectiu d’advertir als ciu-
tadans del curs de la història.
És una obra dirigida a tots els
públics.–A. ESCODA

VALLS ■ L E S D A R R E R E S T E M P E ST E S H A U R I E N P R O V O C AT A Q U E ST D E S P R E N I M E N T

Cauen trossos d’una antiga xemeneia
industrial de la fàbrica tèxtil Vallduví
■ Un gran ensurt va despertar
els vallencs la setmana passada
quan es va produir un petit des-
preniment en una antiga xeme-
neia d’una antiga industria tèx-
til ubicada al centre de la ciutat.
Tot va passar el dimecres pas-
sat, quan van caure uns trossos
de totxo de la part superior de
la xemeneia, sense causar ferits.

Tot apunta que el monument
de major magnitud que es con-
serva del llegat industrial de la ca-
pital de l’Alt Camp s’hauria vist
afectat pels llamps i tempestes
que hi han hagut els darrers dies.
Com a mesura de prevenció,
l’Ajuntament de Valls ha col·lo-
cat unes tanques al voltant del
que va ser la xemeneia de vapor
de l’antiga fàbrica tèxtil Valldu-
ví, que més tard es convertiria
en la fàbrica Dasca-Boada.

La fàbrica es va enderrocar
l’any 1981 i en els terrenys s’hi
va construir el mercat central.
L’Institut d’Estudis Vallencs va

demanar que es conservés la xe-
meneia. Just la mateixa entitat
fa poc va proposar al consistori
que vetllés pel seu manteniment.

L’antiga xemeneia es troba al centre urbà de Valls, a la carretera de
Montblanc. FOTO: ACN

SERVEIS ■ E L 8 5 % D E L E S C A S E S, A M B I N T E R N E T

Querol millora el servei
d’Internet i telefonia
■ L’esquerda digital afincada a
Querol ha estat trencada amb
la millora del servei d’Internet
i telefonia. Fins al moment, no-
més un 30% dels habitatges del
municipi comptaven amb ac-
cés a Internet. Amb les actua-
cions realitzades durant els úl-
tims dos anys, el consistori ha
aconseguit que actualment el
percentatge augmenti fins al
85% de les cases de Querol, que
tenen una connexió d’entre 4 i
10 Mbs reals.

El pla iniciat ara fa dos anys
s’ha donat per finalitzat el pas-
sat mes d’abril, gràcies a l’aju-
da econòmica proporcionada
per la Diputació de Tarragona.
L’Ajuntament de Querol ha re-
but un pressupost aproximat
de 5.000 euros per tal de rea-
litzar les tasques de creació un

petit centre de telecomunica-
cions instal·lat per l’empresa
ASPWIFI.

A banda del servei d’Inter-
net, Querol també ha vist el ser-
vei de telefonia millorat. Bàsi-
cament, s’ha realitzat un canvi
d’IP en el servei de veu de la
connexió de les trucades tele-
fòniques, fet que permet tenir
una millor qualitat de so. I és
que fins ara, les línies patien de
manera habitual interferènci-
es durant les trucades, provocant
moltes molèsties als usuaris.

Totes les millores fetes tam-
bé han permès augmentar la
qualitat dels serveis telefònics
del consistori, així com també
la interconnexió virtual de fit-
xers via Internet amb una ve-
locitat superior als 15 Mbs per
enviar documents.–A. ESCODA

ARIADNA ESCODA

L’Ajuntament de Valls ha prepa-
rat per avui a les set de la tarda
un acte de reconeixement de qua-
tre persones i una entitat per la
seva vinculació al territori. La sa-
la de plens del consistori acollirà
avui la concessió del Títol de Re-
coneixement de la Ciutat, que
enguany premia l’artista Teresa
Sanromà, el poeta Gabriel Guasch,
l’empresari Josep Moncunill i el
ciclista Miquel Àngel Iglesias. A
més, l’acte també reconeixerà
l’entitat Càritas Arxiprestral de
l’Alt Camp, convertint-se en la
tercera associació que rep aquest
premi.

La seva tasca sense ànim de
lucre realitzada al conjunt de la
comarca ha fet que el jurat del Tí-
tol de Reconeixement de la Ciu-
tat l’escollís com a guanyadora
d’aquesta edició. Càritas Arxi-
prestral s’ocupa principalment
de projectes socials en favor de
les persones més desfavorides a
Valls i a l’Alt Camp en general.

Aquests reconeixements s’en-
treguen a Valls des del 2010 i se ce-

lebren de forma bianual. Els Tí-
tols de Reconeixement de la Ciu-
tat tenen com a objectiu princi-
pal posar de manifest la tasca rea-
litzada per aquestes persones en
el territori.

En el cas de Teresa Sanromà,
el títol pretén ser un homenatge
a la seva trajectòria artística re-
lacionada amb la ciutat, mentre
que Guasch és reconegut per la
seva dedicació cultural des del
vessant poètic. D’altra banda,
l’exciclista Iglesias serà guardo-

nat no només per la seva trajec-
tòria esportiva, sinó també per
la seva feina de divulgació del ci-
clisme a la ciutat vallenca, així
com la promoció de Valls en el
món del ciclisme.

Per últim, el vallenc Josep Mon-
cunill rebrà el Títol de Reconei-
xement per la seva vinculació
amb el sector empresarial. La fun-
dació de l’empresa Monix i la se-
va relació amb la vida social de la
capital l’han fet mereixedor
d’aquest homenatge.

L’any 2012, els Títols de Reco-
neixement de la Ciutat van ho-
menatjar set persones i una en-
titat de la població. En aquella
ocasió es va fer entrega del pre-
mi de forma pòstuma a Josefina
Ferré Cunillera, vinculada al món
de l’ensenyament. La Coral Cors
Alegres, Lluís Figuerola Ortiga,
Josep Gatell Roda, Jaume Solé
Magriñà, Rogeli Montalà Magri-
ñà, Domingo Solé Folch i Josep
Torné Badia van ser els guanya-
dors d’aquella edició.

HOMENATGE ■ L’A C T E T I N D R À L LO C A Q U E S TA TA R D A A L A S A L A D E P L E N S D E L’A J U N TA M E N T D E VA L L S

Cinc persones i entitats de Valls
seran reconegudes pel consistori

Albert Batet, entregant el guardó de reconeixement a Ramon Abellà, durant l’edició de 2013. FOTO: AM/DT

Teresa Sanromà,
Gabriel Guasch,
Miquel Àngel Iglesias,
Josep Moncunill i
Càritas Arxiprestral
seran homenatjats


