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Petit incendi a Barberà de la Conca. Ahir a la tarda van cremar
7.000 m2 de canyar. L’avís es va donar a les 16.21 hores i sis dotacions
terrestres i dos mitjans aeris van participar en l’extinció del foc.
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DURANT LA JORNADA ES PODRAN FER TASTOS I GAUDIR DE DIVERSES ACTIVITATS PARAL·LELES

Falset tornarà a acollir aquest mes
de març la Fira de Cooperatives
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Vilallonga
celebra el Dia
Internacional
de les Dones
Demà dimarts, Vilallonga
celebrarà el Dia Internacional
de les Dones amb dues activitats organitzades conjuntament entre la Regidoria de Cultura i l’Arxiu Municipal. L’objectiu és fer una mirada a la
història recent i també una reflexió del moment present al
voltant de les dones emprenedores.
A les 19.30 h, a la Sala d’Actes del Centre Recreatiu, hi
haurà la taula rodona ‘Dones
emprenedores. Experiències
i nous reptes’, que aplegarà sis
dones emprenedores, cinc de
la vila i una convidada reusenca, que debatran sobre temes
actuals com la conciliació de la
vida familiar i personal amb la
laboral.
Una hora més tard, a la sala d’exposicions de Cal Roso
s’inaugurarà la recreació del
taller de Júlia Benito Cudero
(1916-1976), on s’exposen documents del Fons Documental cedit a l’Arxiu Municipal
de Vilallonga per la família de
la dona emprenedora que endegà un taller de muntatge de
capses de cartró per a importants empreses farmacèutiques i de perfumeria de Barcelona.–J. B.

■

El dia 26, el Castell del
Vi serà l’escenari de
la quarta edició
d’aquesta fira que
acollirà un total de
set cooperatives

Per quart any consecutiu, Falset
serà aquest mes de març el centre dels vins i olis que els cellers
cooperatius de la comarca elaboren sota la DOQ Priorat, la DO
Montsant i la DOP Siurana. Així,
el dia 26, el Castell del Vi es convertirà de nou en l’escenari de la
Fira de les Cooperatives Agrícoles, un esdeveniment organitzat
per la Fundació Castell del Vi i
les cooperatives participants, i
que enguany ja arriba a la seva
quarta edició.
Durant la jornada, les cooperatives oferiran tastos dels seus
vins i olis a través de l’adquisició
de tiquets que costaran 5 euros i
que inclouran cinc degustacions,
la copa i una entrada a l’espai museístic del Castell del Vi. En total,
hi participaran sis cooperatives
de la comarca i, per tercer any, la
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Imatge de la 1a edició de la Fira de Cooperatives, celebrada el 2013 al Castell del Vi de Falset. FOTO: A.G./DT
mostra comptarà amb una de convidada, L’Olivera Cooperativa de
la DO Costers del Segre. Pel que
fa a les cooperatives del Priorat,
aquestes són la de Falset Marçà,
Celler de Capçanes, Vinícola del
Priorat, Cellers Unió, Coopera-

ES POT VISITAR DES DE DIVENDRES A L’IEV

tives de Cabacés i Cooperativa
de la Serra d’Almos.
Paral·lelament, la fira acollirà
diverses activitats, com és el concurs La Cuina del Vi, on els vins
i olis dels cellers cooperatius presents hauran de tenir un paper
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destacat en els plats elaborats
pels participants. A més, també
es farà el taller familiar ‘Pintar
amb vi’, el tast guiat dels productes de la Cooperativa l’Olivera i
el berenar solidari per recaptar
diners per ajudar el poble sirià.

ELS PROPIETARIS COMPTEN AMB ELS PERMISOS D’AGRICULTURA

La ciutat de Valls acull la
IX Biennal d’Arquitectura

L’Ajuntament dels Pallaresos aclareix
que la tala és en finques privades

Des de divendres, l’Institut
d’Estudis Vallencs acull les obres
de la IX Biennal d’Arquitectura Alejandro de la Sota. Es tracta d’una mostra que engloba els
projectes presentats en aquest
certamen que té com a objectiu distingir les obres més significatives que s’han construït en el bienni 2013-2014 en el

■ En els darrers dies, al poble dels
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Camp de Tarragona. Enguany,
de les 44 obres inscrites en aquesta mostra, el jurat ha decidit seleccionar-ne 21, 12 de les quals
han passat a la següent fase com
a obres finalistes. Finalment,
el jurat ha decidit guardonar 5
obres com a guanyadores. Una
d’elles ha rebut alhora el Premi Alejandro de la Sota.

Pallaresos s’estan duent a terme
aprofitaments forestals als boscos del terme municipal. L’Ajuntament, contrari a la tala de pins
dins del seu terme municipal, va
iniciar una sèrie de reunions tant
amb l’administració com amb diferents grups ecologistes presents al territori. La resposta de

l’administració competent ha estat favorable a la tala, sempre complint amb el marc i la legalitat vigent. Al ser finques privades,
l’aprofitament forestal demanat
pels propietaris compta amb tots
els permisos del Departament
d’Agricultura i Medi Natural dels
serveis territorials de Tarragona.
L’Ajuntament dels Pallaresos vol

aclarir que aquestes actuacions
s’estan fent en terrenys de titularitat privada, contràriament al
que es va realitzar al febrer de
2013. Des del consistori assenyalen que «a diferència del que va
succeir en el passat, avui aquests
propietaris obtenen un benefici
econòmic per aquesta activitat».–JOAN BORONAT

