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BAIX CAMP ■  A M B  A CT I V I TAT S  P E R  A  I N FA N T S

L’Albiol celebra el dissabte 
la Setmana de l’Energia 
■ L’Ajuntament de l’Albiol ce-
lebra aquest cap de setmana la 
Setmana de l’Energia amb di-
verses activitats dirigides al pú-
blic infantil. La jornada tindrà 
lloc de 10 a 13 hores, a la pista 
poliesportiva Les Masies Cata-
lanes. Els infants podran par-
ticipar en dues propostes. La 
primera és ‘Hola Watty!’, un joc 
de gran format que té l’objec-
tiu de donar a conèixer les di-

ferents maneres amb les quals 
es pot generar l’electricitat que 
arriba fins a la llar. La segona és 
‘Tu tens la paraula’, un taller 
per divulgar els hàbits i accions 
per fer un bon ús de l’energia. 
Aquest juliol també es realit-
zen altres activitats en diferents 
poblacions amb l’objectiu de 
conscienciar i sensibilitzar la 
població en relació a l’estalvi i 
l’eficiència energètica.

BAIX CAMP ■  A L  C E N T R E  D ’ E ST U D I S  R I U D O M E N C S  A R N A U  D E  PA LO M A R  

La fotògrafa Lucía Perera protagonitza 

la sisena mostra del ‘Cicle10’ de Riudoms

■ L’artista Lucía Perera Stocco, fo-
tògrafa nascuda a Rosario (Ar-
gentina) el 1984 i veïna de Riu-
doms des de ben petita, és la pro-
tagonista de la sisena exposició 
del ‘Cicle10’, impulsat pel Centre 
d’Estudis Riudomencs Arnau de 
Palomar (CERAP). Es tracta d’un 
programa dedicat als creadors 
riudomencs amb motiu de la ce-
lebració de deu anys de programa-
ció continuada a la sala d’expo-

sicions de l’entitat. Lucía Pere-
ra Stocco està especialitzada en 
el gènere del retrat i la fotografia 
social i l’any 2008 va guanyar el 
Premi Arnau de Palomar en la 
modalitat de recull fotogràfic. 
L’exposició que es va inaugurar la 
setmana passada porta per títol 
‘Instaluz’. 

D’altra banda, demà el grup 
Terrabastall Poètic de Reus pre-
sentarà al terrat del Centre d’Es-

tudis Riudomencs Arnau de Pa-
lomar el recital Capvespre de ver-
sos a Riudoms. La presentació tin-
drà lloc a partir de les set de la 
tarda. 

Hi participaran Rosina Balles-
ter, Quim Besora, Glòria Coll, 
Raquel Estrada, Montse Farrés, 
Aràntzazu Fonts Pallach, Antoni 
Nomen, Gerard Marsal (música) 
i Dolors Quintana (presentado-
ra). L’entrada és lliure.

SILVIA FORNÓS 

Captar el major nombre de visi-
tants possible. Aquest és l’objec-
tiu de l’Hotel-Hostal Sport de 
Falset i la raó per la qual ha deci-
dit apostar per la segmentació 
de l’oferta turística. Amb aques-
ta voluntat els dies 5, 6 i 7 d’agost 
estrenarà l’activitat ‘Per a tu!’. 
Es tracta d’un cap de setmana en 
què els participants faran una 
pausa en les seves vides per me-
ditar, relaxar-se i gaudir del pai-
satge. «Aquesta oferta està molt 

lligada amb el turisme de proxi-
mitat que volem promocionar. 
El Priorat és una zona ideal per re-
alitzar aquest tipus d’activitats 
que ajuden a parar, pensar i con-
tinuar amb la vida diària», expli-
ca la gerent de l’Hotel-Hostal 
Sport, Marta Domènech. 

Una de les peculiaritats de la 
iniciativa és que tots els àpats 
seran ovolactovegetarians. El 
curs, impartit per Anna Pros Vall-
verdú, titulada per l’Associació 
Espanyola de Practicants de Io-
ga, inclourà des de sessions de 
meditació fins a una sessió es-
pecialitzada en ioga restauratiu 
o una altra centrada en Pranaya-
ma i Ioga Nidra.  

El patrimoni i la terra 
A més d’aquesta aposta, el ven-
tall d’activitats turístiques que 
busquen captar nous públics tam-
bé inclou propostes com rutes 

amb bicicleta elèctrica des de 
Gratallops o un passeig relaxant 
amb caiac per l’embassament dels 
Guiamets amb l’objectiu d’im-
pulsar el turisme de lleure, i tam-
bé i maridatges de vins i format-
ges o Lux wineries tour per atreu-
re el turisme d’incentius per a 
empreses. Durant la tardor tam-
bé emprendrà una nova activi-
tat, que combinarà el maridatge 
de vins i bolets.  

«Serà una proposta de tem-
porada i els participants sortiran 
al bosc a buscar els bolets per des-
prés cuinar-los ells mateixos», 
explica la gerent de l’Hotel-Hos-
tal Sport. «El que volem és mini-
mitzar l’impacte del turisme al 
territori per preservar el patri-
moni», destaca Marta Domènech, 
la qual afegeix que «les activitats 
estan pensades per a persones 
amb un perfil de responsabilitat 
i turisme conscient».

PRIORAT ■  L’ O BJ E CT I U  É S  I N C E N T I VA R  E L  R E S P E CT E  A L  T E R R I TO R I  I  E L  PAT R I M O N I

L’Hotel Sport aposta per segmentar 
l’oferta turística i captar més visitants

Les sortides amb bicicleta elèctrica són una de les activitats que inclou l’oferta turística. FOTO: CEDIDA

A l’agost estrena 
l’activitat ‘Per a tu!’, 
centrada en la pràctica 
del ioga, i a la tardor 
inclourà el maridatge 
de vins i bolets

PRIORAT ■ PENDENT DE SIGNAR UN ACORD AMB FOMENT

Falset preveu millorar la 

N-420 amb el seu traspàs

■ L’Ajuntament de Falset va ra-
tificar en el darrer ple, celebrat 
la setmana passada, l’acord per 
sol·licitar al Ministeri de Fo-
ment la transferència de la ti-
tularitat de la N-420 al seu pas 
per la capital del Priorat. Tot i 
que el traspàs no implica trans-
ferències econòmiques a favor 
del consistori, aquest traslla-
darà a Foment la petició d’un 
conveni per compensar l’accep-
tació. Segons l’alcalde, Jaume 
Domènech, l’acord permetria 
impulsar «millores molt neces-
sàries a la via, una de les més im-
portants de Falset». 

El conveni, que se signaria 
el mateix dia del traspàs de la 
titularitat, preveu el lliurament 
de fanals LED per il·luminar el 

tram urbà cedit; la il·luminació 
de les dues rotondes d’accés al 
municipi per part de Foment; 
la construcció d’una vorera a la 
part dreta de la carretera en di-
recció a Móra des de la benzi-
nera i fins a l’encreuament amb 
la carretera de Bellmunt; la col·lo-
cació d’elements reductors de 
la velocitat a l’entrada a la pobla-
ció des de Móra, i la negociació 
amb Gas Natural per arranjar 
el paviment d’un tram de la car-
retera, malmès durant les obres 
de canalització del gas. 

Domènech apunta que «són 
actuacions que suposen un pas 
endavant en la seguretat dels 
vianants i conductors, més en-
llà que en termes estètics tam-
bé es produeixin millores».

PRADELL DE LA TEIXETA ■  DURANT LA SETENA EDICIÓ

El Festival En Veu Alta atreu 
més de 2.200 persones
■ La setena edició del Festival 
En Veu Alta (EVA) de Pradell de 
la Teixeta ha rebut la visita de 
més de 2.200 persones durant el 
darrer cap de setmana. Els visi-
tants han estat testimoni d’una 
quinzena de propostes artísti-
ques programades, basades en 
la narració i la tradició oral, i on 
la paraula va esdevenir de nou el 
pal de paller.  

En aquesta 7a edició s’ha ma-
terialitzat, segons l’organitza-
ció, la consolidació del festival. 
«Molts dels assistents han con-
fiat plenament en la qualitat 
dels espectacles, desplaçant-se 
a Pradell sense consultar prè-
viament  les propostes progra-
mades. Aquest fet confirma la 
solidificació i fidelització del 

nostre públic», ha expressat Jor-
dina Biosca, directora del fes-
tival. L’EVA ha tornat a apostar 
per la utilització d’espais natu-
rals i arquitectònics del muni-
cipi, introduint-se en cases par-
ticulars on els veïns han cedit 
els seus habitatges transfor-
mats, per unes hores, en espais 
escènics excepcionals. 

Amb un bagatge de 12 edici-
ons al Penedès, 7 al Priorat i 1 a 
Gurb (Osona), el festival se-
gueix creixent com la mostra 
més gran d’espectacles basats 
en la narració i la tradició oral con-
temporània organitzada en ter-
res catalanes. Un referent en la 
cultura popular amb la volun-
tat d’apostar per l’actualització 
i modernització del gènere.


