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Imatge de la reunió feta a la Diputació. FOTO: CEDIDA

Medi AMbient. També es va presentar l’estudi preliminar de conservació del riu

es presenta l’avantprojecte  
del Camí blau del Francolí

 Es va presen-
tar als vint-i-un 
ajuntaments que 
formen part de la 
Taula del Francolí

Redacció ii valls
Representants dels 

consells comarcals, al-
caldes i regidors dels 21 
municipis que integren 
la Taula del Francolí, 
constituïda el setembre 
de 2017, van poder conèi-
xer el passat dijous 10 de 
gener el projecte del camí 
del Francolí. 

En la reunió, que es 
va fer a la Diputació de 
Tarragona, es van pre-
sentar els treballs realit-
zats durant el 2018 per la 
Comissió de seguiment 
de la Taula, així com 
l’avantprojecte del camí 
del Francolí, amb una 
proposta de traçat per a 
l’itinerari pedalable per a 
la mobilitat no motoritza-
da que recorre el curs del 
riu al complet. També es 
va presentar l’estudi pre-
liminar de conservació i 
millora ambiental del riu, 
que ha de ser el punt de 
partida per als treballs 
que s’han de realitzar 
aquest 2019.

A partir d’ara, els pas-
sos a seguir es concreten 
en la redacció dels pro-

jectes bàsic i executiu 
del conjunt del camí del 
Francolí, així com la de-
finició del projecte de se-
nyalització del camí, dels 
trams i de la recerca del 
finançament necessari 
per fer-los efectius. Està 
previst, també, realitzar 
un estudi per al model de 
gestió i per a les actuaci-
ons de conservació i repa-
ració que els ajuntaments 
i la Diputació hauran de 
realitzar.

tAulA del FRAnColí
La Taula del Francolí 

està integrada pels 21 mu-
nicipis de l’eix principal 
del riu Francolí, que de la 
capçalera fins a la desem-

ridells (a l’Alt Camp); el 
Morell, la Pobla de Mafu-
met, Perafort, Constantí, 
els Pallaresos i Tarragona 
(al Tarragonès), l’entitat 
municipal descentralit-
zada de Picamoixons, els 
tres consells comarcals 
de l’àmbit dels munici-
pis, Conca de Barberà, 
Alt Camp i Tarragonès, 
i la Diputació de Tarra-
gona. Té com a objectiu 
agrupar els esforços de 
tots els agents implicats 
per aconseguir crear un 
eix transitable que perme-
ti el passeig a peu al llarg 
del Francolí i potenciar, a 
l’hora, la millora ambien-
tal del riu i del seu espai 
fluvial.

Gent gran
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Divendres passat, 
11 de gener, continu-
ant amb les xerrades 
de les Aules d’Extensió 
Universitària de la URV 
de Valls, se’n va dur a 
terme una de nova.

Com sempre, la xer-
rada va ser a les 6 de la 
tarda a la sala d’actes de 
Casa Caritat.

En aquesta ocasió, la 
xerrada va anar a càr-
rec del periodista Javi 
Polinario Montesinos i 
portava per títol “Fake 
news i mentides incre-
ïbles. No tot el que veus 
a internet és veritat”.

En aquesta xerrada 
tan interessant, Poli-
nario els va explicar, 
de manera molt ente-

nedora i dinàmica, què 
són les fake news, com 
es poden identificar 
i, a més, els va posar 
casos pràctics perquè 
veiessin millor què 
són aquestes notícies 
enganyoses.

Tots els assistents 
van aprendre molt 
d’aquesta xerrada.

Pel que fa a la parti-
cipació, va ser bastant 
semblant a la d’altres 
vegades tot i el fred. 
Així, una trentena de 
persones hi van assistir.

La propera xerrada 
serà el 25 de gener a 
la mateixa hora i lloc, 
portarà per títol “Goya: 
sord però no cec” i ani-
rà a càrrec de Domènec 
Pascual Torres.

Continuen les xerrades 
per a la gent gran de Valls

 de l’Alt 
Camp, formen part 
de la taula: la Riba, 
Valls, l’eMd de Pi-
camoixons, Alcover, 
el Milà, Vallmoll, la 
Masó, els Rourell i 
els Garidells 

bocadura són: Vallclara, 
Vilanova de Prades, Vim-
bodí i Poblet, l’Espluga de 
Francolí, Montblanc i Vi-
laverd (a la Conca de Bar-
berà); la Riba, Valls, Alco-
ver, el Milà, Vallmoll, la 
Masó, el Rourell i els Ga-

Imatge del misteri, construït el 1949. FOTO: FOns Gurí

AniVeRsARi. Els primers actes seran un cicle de tres conferències aquest gener

La Germandat de la Crucifixió commemora 
els 70 anys de la construcció del seu misteri
Redacció ii valls

La Germandat de la 
Crucifixió ha realitzat 
un extens programa per 
commemorar el 70è ani-
versari de la construcció 
del misteri de la Crucifi-
xió de Jesús, obra d’art 
escultòrica amb la qual 
desfila a la processó del 
Sant Enterrament. Per 
commemorar aquest ani-
versari, s’ha presentat un 
programa que dona inici 
aquest mes de gener i que 
s’allargarà fins als matei-
xos dies de Setmana San-

tindrà lloc el divendres 5 
d’abril a les 19.00 hores 
a l’església de la Mare 
de Déu del Carme. En 
el transcurs de la missa 
es realitzarà un acte de 
confraternitat entre la 
Germandat i la Colla 
Joves Xiquets de Valls, 
que són els encarregats 
de portar el misteri des 
del 2003; i amb Suite Cor, 
que amb les seves veus 
acompanyen la comitiva 
de germans a la processó 
del Sant Enterrament, des 
del 2008.

ta. Els primers actes que 
conté el programa són un 
cicle de tres conferències, 
que es realitzaran a la 
sala d’actes del Centre de 
Lectura i versaran sobre 
institucions i personatges 
rellevants de Valls, que 
han mantingut relació 
amb la Germandat de la 
Crucifixió. La primera 
tindrà lloc el divendres 
dia 25 de gener, titulada 
“Anselm Nogués, l’obli-
dat escultor de Valls”, i 
anirà a càrrec del profes-
sor d’història de l’art de 

la Universitat de Barce-
lona Sebastià Sánchez i 
Sauleda. La segona serà 
el dijous dia 28 de febrer, 
titulada “La Congregació 
Mariana”, i anirà a càrrec 
de l’historiador Francesc 
Xavier Cortés i Nadal. I 
la tercera tindrà lloc el 
divendres 29 de març, ti-
tulada “L’Escola del Tre-
ball”, a càrrec de l’histo-
riador vallenc Francesc 
Murillo i Galimany. 

L’acte central del pro-
grama serà una missa 
d’acció de gràcies, la qual 

Per acabar, i com a 
fet singular, el misteri 
de la Crucifixió de Jesús 
restarà exposat al públic 
els dies de Setmana San-
ta a l’entrada de l’històric 
edifici de la família Dasca 
– Foraster, ubicat al car-
rer de la Cort, número 5. 

Serà en aquest mateix es-
pai que, el Divendres Sant 
a la tarda, els Armats de 
Valls recolliran el misteri 
i el traslladaran a la pla-
ça del Blat, on quedarà 
exposat tot esperant la 
sortida de la processó del 
Sant Enterrament a la nit. 


