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Moltes felicitats Miquel. Te 
“iubim” molt!!!! Tota la famí-
lia, papa, mama, Martí, iaia i 
tiets! Feliç dia amor.

Valerí ets una crac, bronze 
al Campionat de Taekondo 
de Catalunya estant malalta 
i amb febre. Moltes felicitats, 
ets com la Pam.

Esta princesita llamada Irina 
cumple 7 años. ¡¡Muchas feli-
cidades!! De tu hermana Dia-
na, tu mamá y papá.

FELICITACIONS Envia el text i la foto de qui vulguis felicitar a publicitat@mestarragona.com

ACN

Un grup de municipis de l’Alt 
Camp s’han  aliat per preservar 
la plana agrícola de secà, una 
extensió de 87 quilòmetres qua-
drats que representa el 16% de 
la superfície de la comarca, on 
la immensa majoria és sòl d’in-
terès agrari i paisatgístic, amb la 
vinya com a principal conreu. Un 
total de vuit ajuntaments –tots 
governats per CiU– impulsen 
un consorci per a la potenciació 
d’aquest entorn rural i sobretot 
en defensa d’aquells que viuen 
del sector primari i terciari. L’ob-
jectiu és aconseguir ajuts supra-
municipals que reverteixin en 
pagesos, petits empresaris i pro-
pietaris d’establiments rurals. 
Els vuit alcaldes van esceniicar 
ahir el seu compromís dalt de 
l’emblemàtica torre de la Mixar-
da.

A més de deu metres d’alçada, 
en el terrat d’aquesta torre de 
guaita i defensa en una situació 
aïllada dins del terme de Figue-
rola del Camp, els alcaldes van 
simbolitzar la voluntat compar-
tida de defensar la plana agrícola 

de secà que abraça una desena 
de municipis. Vuit ajuntaments 
governats per CiU –Valls, Bràim, 
el Pla de Santa Maria, Cabra del 
Camp, Nulles, Vilabella, Puig-
pelat i Figuerola– s’han unit per 
constituir un consorci –del qual 
encara se n’han de redactar els 
estatut–, coniats que la xifra de 
municipis s’ampliï. Alió i Vila-ro-
dona, on també s’estén el conreu 
de secà, no s’han adherit a hores 

d’ara a la iniciativa.
De moment, els vuit ajunta-

ments convergents s’han ixat, 
com a full d’instruccions, anar a 
trucar a les portes de les admi-
nistracions, sobretot Generali-

tat i Diputació, per aconseguir 
inançament a i de mantenir el 
paisatge que caracteritza aquesta 
immensa plana de secà de l’Alt 
Camp –de 87 km2 sobre els prop 
de 550 km2 que fa el conjunt de 
la comarca–, on la vinya és el 
conreu majoritari, tot i que tam-
bé hi ha moltes terres d’oliveres, 
ametllers i cereals, un conreu 
que va a més per la seva rendibi-
litat. A part d’ajudar el pagès, el 
consorci buscarà donar un cop 
de mà a empresaris d’indústries 
o que regenten establiments ru-
rals.

«La plana de secà de l’Alt 
Camp té un potencial agrícola 
que cal vetllar i tant important és 
conservar el paisatge, com el fet 
que la pagesia pugui continuar 
desenvolupant la seva funció, 
com s’ha fet ins ara», va remar-
car l’alcalde de Bràim i alhora 
president del Consell Comarcal, 
Joan Josep Raventós. «Per con-
servar el territori necessitem el 
suport de les altres administraci-
ons perquè nosaltres som pobles 
petits i no podem», afegia l’alcal-
de de Nulles, Xavier Domingo. 

COMARQUES

Vuit municipis de l’Alt Camp s’alien 
per preservar la plana de secà
Els ajuntaments s’han unit per crear un consorci que potenciarà aquest entorn rural de la comarca
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Marta Blanch, Albert Batet, Joan J. Raventós i Oleguer Balaña.

A l’esquerra, Albert Batet, acompanyat de Josep Poblet.

VALLS
CEDIDA

La Diputació renova la cessió 
de l’antiga Biblioteca Popular
La Diputació de Tarragona 
ha renovat l’acord per cedir a 
l’Ajuntament de Valls l’ús de 
l’immoble de l’antiga Bibliote-
ca Popular per tal que hi pugui 
organitzar activitats culturals 
de petit format. El conveni, que 
han signat el president de la Di-
putació, Josep Poblet, i l’alcalde 
de Valls, Albert Batet, regula la 
cessió gratuïta d’aquest immo-
ble, si bé cal que l’Ajuntament 
es faci càrrec del manteniment 
de l’ediici i del pati que l’en-

volta i que aboni les despeses 
que afectin a l’immoble. L’any 
2011 la Diputació va inalitzar 
la restauració de la Biblioteca 
Popular de Valls, la primera de 
les vuit que la Mancomunitat 
de Catalunya va construir ar-
reu del país a partir de 1918.  La 
rehabilitació de l’emblemàtic 
ediici vallenc  va servir per re-
cuperar-ne el seu sentit i funció 
originaris: ésser un temple de la 
cultura al servei de la ciutada-
nia i del territori català. 

El Servei Municipal de Català del Vendrell organitza un Taller de 
tècniques de redacció de textos per a persones que vulguin redactar 
millor, perfeccionar la redacció  o fer un repàs pràctic de llengua 
catalana. Començarà el 14 de gener, inalitzarà a l’abril i tindrà lloc 
cada dimarts de dos quarts de set a dos quarts de nou del vespre 
a les dependències del Servei de Català (antiga Escola de Música). 

Taller de redacció de textos al Vendrell

FORMACIÓ

Raventós: «La plana de 
Secà de l’Alt Camp té un 
potencial agrícola que 
cal vetllar»


