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CAMP Les noves empreses del Baix Penedès ja disposen d’oficina al 
centre empresarial Vilarenc Zenit de Calafell.  Ha estat habilitat 
per l’Ajuntament, per facilitar el desenvolupament de projectes. P 19

ALT CAMP ❘ BAIX CAMP ❘ 
BAIX PENEDÈS ❘ CONCA DE BARBERÀ ❘ 
PRIORAT ❘ TARRAGONÈS

S. FORNÓS 

L’Ajuntament d’Almoster s’ha 
proposat impulsar turísticament 
el municipi i promocionar els pro-
ductes locals. Per aquesta raó ha 
creat la que serà la primera edi-
ció del Mercat de l’Or Vell, una 
iniciativa que se celebrarà els di-
es 14, 15 i 16 de maig i que comp-
ta amb el suport de totes les en-
titats del municipi.  

«Durant la primavera no te-
níem cap tipus de fira i vam de-
cidir organitzar aquesta inicia-
tiva per promocionar l’oli, un dels 
productes més característics d’Al-
moster», explica l’alcalde, Àngel 

Xifré. Des del consistori es ma-
tisa que l’oli és un dels elements 
més distintius del poble i que ar-
riba a partir del novembre i que 
ara ja és ‘vell’. «Per aquesta raó 
hem decidit anomenar la fira amb 
el nom de Mercat de l’Or Vell, per 
demostrar que és un producte 
que es pot destacar tot l’any», ex-
plica Xifré.  

Així mateix, l’alcalde destaca 
el suport rebut per part de totes 
les entitats locals. «Això demos-
tra que Almoster és un poble molt 
participatiu i amb gent il·lusio-
nada», afirma. L’objectiu és que 
el Mercat de l’Or Vell serveixi per 
fomentar la convivència entre la 
gent del poble i per atraure visi-
tants.  

Fira d’artesans 
Paral·lelament al mercat, se ce-
lebrarà també una fira que comp-
tarà amb la participació d’apro-
ximadament una trentena d’ar-
tesans de tot Catalunya per oferir 
productes alimentaris, de deco-
ració, per a la llar o complements, 
la qual s’ha batejat amb el nom 
Fira del Tros. Estarà oberta els 
tres dies, de dissabte a dilluns, i 
serà ambientada en la pagesia de 
principis del segle XX, ocupant 
tot el nucli antic de la població.  

Durant els dies que durarà el 
Mercat de l’Or Vell també se ce-
lebraran tot tipus d’activitats, 
com actuacions musicals, tite-
lles, etc. «Es tracta d’una fira fa-
miliar perquè hi pugui venir tot-
hom», assegura l’alcalde. Els car-
rers i places seran l’epicentre amb 
passejades en ruc per als més pe-
tits, una granja d’animals de camp, 
representacions de titelles, un 
curs per aprendre a fer bombo-
lles de sabó o un concurs d’esti-
rar la corda.  

El diumenge 15 de maig, la Co-
operativa Agrícola celebrarà un 
esmorzar popular que permetrà 
tastar l’oli del municipi, el ma-
teix que tindran a la venda els es-
tabliments. Al migdia, hi haurà 
un concert vermut amb l’actua-
ció de The Soulman Quartet i a 

la tarda, música tradicional amb 
els Sons de la Cossetània. El di-
lluns dia 16, la tarda es dedicarà 
a la poesia amb un acte que coor-
dinarà el col·lectiu Terrabastall 
Poètic de Reus. Els Diables d’Al-
moster seran els encarregats 
d’acomiadar la festa.

BAIX CAMP ■  L A  I N I C I AT I VA  CO M P TA  A M B  L A  I M P L I C A C I Ó  D E  TOT E S  L E S  E N T I TAT S

Almoster celebra el primer Mercat de 

l’Or Vell per promocionar el municipi

Imatge de la presentació del cartell del primer Mercat de l’Or Vell 
d’Almoster. FOTO: CEDIDA

La iniciativa, que tindrà lloc del 14 al 16 de maig, 
també servirà per donar a conèixer la producció 
d’oli com a un element distintiu d’aquesta 
localitat del Baix Camp

La Cooperativa 
organitzarà un 
esmorzar popular 
per tastar l’oli 
del municipi

Riudecanyes 
acorda la 
reserva d’aigua 
fins al setembre

MEDI AMBIENT

■ La comissió de desembas-
sament de Riudecanyes, cele-
brada ahir a l’Agència Catala-
na de l’Aigua (ACA), va acor-
dar una reserva d’aigua superior 
als sis hectòmetres cúbics 
(hm3) per satisfer les deman-
des d’abastament (1,3 hm3) i 
reg (5 hm3) fins al mes de se-
tembre, moment en què fina-
litza la campanya de reg. La 
proposta va quedar aprovada 
per unanimitat. 

Aquesta dotació es cobri-
rà amb els volums disponibles 
a l’embassament de Riudeca-
nyes (actualment es troba al 
41% amb 2,2 hm3), comple-
mentats amb volums emma-
gatzemats a l’embassament 
de Siurana (ara al 71% de la se-
va capacitat amb prop de 8,6 
hm3), un cop cobertes les ne-
cessitats d’abastament de la 
comunitat Topograpo, del re-
gadiu del Priorat (regants de 
Cornudella) i els usos ambien-
tals. 

 
SOLIDARITAT 

Campanya de 

donació de sang a 

Riudecols 

L’Associació de Donants de 
Sang del Baix Camp i el Banc 
de Sang i Teixits a Tarragona 
informa que la pròxima 
campanya de donació pre-
vista serà a Riudecols el di-
lluns 25 d’abril. Les perso-
nes interessades a partici-
par en aquesta iniciativa 
podran fer-ho al local de la 
Gent Gran, a partir de les 
18.30 i fins a les 22 hores.

■ Prades s’ha incorporat al pro-
jecte ‘Viles Florides’ que promou 
la Confederació d’Horticultura Or-
namental de Catalunya (CHOC) 
i que distingeix els municipis que 
treballen per la transformació 
dels seus espais públics a través 
de l’enjardinament i la millora 
dels espais verds. D’aquesta ma-
nera, la Vila Vermella es conver-
teix en el segon municipi de la co-
marca del Baix Camp després de 

Reus, que forma part del projec-
te des de 2015. 

Des de l’Ajuntament de Pra-
des consideren que «l’adhesió a 
Viles Florides és una conseqüèn-
cia directe de l’esforç per cuidar 
cada detall en les jardineres, els 
jardins i les zones verdes de la lo-
calitat». Cal recordar que, des de 
fa 43 anys, el municipi organitza 
la Festa de la Farigola, una festa 
per donar inici a la primavera. 

Les Viles Florides són aquells 
pobles i ciutats que destaquen 
per l’actuació real, conscient i 
de llarga durada en matèria d’en-
jardinament i millora de la qua-
litat de vida dels seus habitants. 
Amb aquesta darrera incorpora-
ció el moviment, Viles Florides 
suma 82 municipis arreu de Ca-
talunya així com més de 200 llars 
i espais públics al llarg de tot el 
territori.

BAIX CAMP ■  É S  E L  S E G O N  M U N I C I P I  D E  L A  CO M A R C A ,  D E S P R É S  D E  R E U S

Prades obté la distinció ‘Vila Florida’ 

per la seva riquesa natural i paisatgística

MARÇÀ ■  ELS BOMBER S APAGUEN EL FOC D’UNA MASIA

Evacuat a Barcelona un 

home amb cremades greus

■ Quatre dotacions de Bom-
bers de la Generalitat van apa-
gar ahir, a última hora de la tar-
da, un foc d’habitatge que es va 
declarar en una masia situada 
al municipi de Marçà (Priorat). 

Durant les tasques d’extin-
ció es va evacuar un home de 72 
anys que va resultar ferit durant 
l’incendi. Els tècnics que el van 
atendre van veure que les feri-
des de l’home eren greus i van 

demanar la presència de l’he-
licòpter per traslladar-lo a 
l’hospital Vall d’Hebron. La 
falta de llum va obligar els sa-
nitaris a fer el trasllat del pa-
cient per carretera. Mentres-
tant, els bombers van apagar 
el cobert de la masia, que va 
quedar completament calci-
nada i van remullar la zona. Es 
desconeix quin va ser l’origen 
del foc.–J. CABRÉ  


