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Atorguen a
Riudoms la
distinció ‘Vila
Florida’
■ Riudoms ha obtingut recent-

ment la distinció ‘Vila Florida’,
sumant-se així al conjunt de
municipis de tot Catalunya,
en total 85, que formen part
d’aquest moviment.
L’Ajuntament de Riudoms
ha volgut adherir-se a Viles
Florides com una forma de
fer visibles «els esforços que
estem portant a terme en matèria de manteniment i millora dels espais existents,
així com en l’administració
dels recursos». Pel consistori formar part del projecte
és, també, un repte a continuar superant-se.
Viles Florides és una iniciativa de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya que promou la transformació de racons, pobles i
ciutats a través de la flor i la
planta ornamental.
El projecte, que compta
amb el suport de l’Agència Catalana de Turisme, busca remarcar la protecció dels espais verds, la millora de la qualitat de vida, la conscienciació
social vers polítiques sostenibles o el desenvolupament
d’economies locals a través
de l’atractiu de parcs i jardins.
PRIORAT

Falset celebra
diversos tallers per a
pares i mares amb fills
adolescents
La sala d’actes de l’Ajuntament de Falset acollirà el
pròxim divendres 27 de
maig i també els dies 3 i 10 de
juny un taller per a pares i
mares amb fills i filles adolescents. Les sessions començaran a les set de la tarda i tindran una durada de
dues hores.
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LA JORNADA SE CELEBRARÀ EL DIS SABTE 21 I EL DIUMENGE 22 DE MAIG

La fira Muntànyum de Duesaigües
acollirà una trentena d’expositors
La trobada dedicada al
turisme rural i esports
de muntanya vol ser
un espai de referència
del turisme d’interior
de la Costa Daurada
S. F.

Duesaigües celebrarà el pròxim
cap de setmana una nova edició
de la Fira de turisme rural i esports de muntanya de Catalunya, Muntànyum, el dissabte i
diumenge 21 i 22 de maig.
Enguany una trentena d’expositors mostraran els seus productes relacionats amb l’excursionisme, la gastronomia, el lleure i l’oci en entorns com el de la
Baronia d’Escornalbou. En aquesta edició la comarca del Montsià serà la convidada amb expositors de productes de la seva
zona d’influència.
L’alcalde de Duesaigües, Josep
Llebaria, acompanyat del director del Muntànyum, Josep Bartolí, van presentar ahir les novetats de la fira, que espera rebre
la visita de prop de 3.000 persones. Una xifra important que
pretén convertir Duesaigües i la
zona de la Baronia d’Escornalbou en un espai de referència del
turisme d’interior de la Costa
Daurada.
La inauguració de la fira el dissabte 21 de maig (11 hores) anirà
a càrrec del conseller d’Interior,
Jordi Jané, i restarà oberta fins a
les vuit del vespre. Durant el dissabte s’han programat diverses
activitats com una visita a l’hort
de l’escola de Duesaigües, una
exhibició dels gossos dels Mossos
d’Esquadra, la taula rodona ‘Sostenibilitat de l’organització de
proves esportives a la muntanya’,

EL CAP DE SETMANA PASSAT

L’alcalde de Duesaigües, Josep Llebaria, i el director del Muntànyum, Josep Bartolí. FOTO: CEDIDA
així com una cercavila i un sopar
popular.
El diumenge Muntànyum obrirà les seves portes de 10 a 14.30
hores. Aquest dia la fira compta-

La xifra

3.000
visitants

Són les persones que
s’espera que visitin la fira
de turisme rural i esports
de muntanya
rà amb una caminada popular a
partir de les 9 hores que acabarà
amb un esmorzar per a tots els
participants. Igualment, també se
celebrarà l’Open Infantil de BTT

PRIORAT

■

amb curses per a les categories
prebenjamins, benjamins, principiants, alevins i infantils.

Actes previs
Abans de la celebració de la fira
el pròxim cap de setmana, el dijous i el divendres, dies 19 i 20 de
maig, s’organitzaran diversos
actes previs. El primer, i una de
les novetats, serà una trobada
d’instagramers, amb més de
400.000 seguidors, que coneixeran les activitats lúdiques del
territori. La iniciativa es repetirà el divendres i el dissabte.
El mateix dia 19, al Castell d’Escornalbou tindrà lloc la Nit del
Castell, amb la participació de
diferents actors comercials i turístics del territori. Durant la trobada també hi haurà l’actuació
musical de Rubén Fernàndez. El
divendres 20 de maig se celebrarà la Jornada de les Escoles. Alum-

nes de l’Escola Agustí Barberà
d’Amposta i de l’Escola Puigmarí de Duesaigües realitzaran activitats de tirolina, tir amb arc i
coneixeran el poble. A la nit, a
partir de les 22.15 hores, se cele-

El conseller
d’Interior, Jordi
Jané, inaugurarà la
fira el dissabte 21 a
les 11 hores
brarà la xerrada ‘Gaudir de la
Muntanya com a lleure’, a càrrec
de Josep Rabascall, alcalde de
Maspujols, que compta amb més
de dues dècades d’experiència
recorrent els Pirineus.
■■■
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EL PROGRAMA D’OCUPACIÓ S’HA CELEBRAT EN ELS DARRERS SIS MESOS

La Festa del Territori reuneix Onze persones a l’atur i majors de 45 anys
2.000 persones a la Selva
participen en un pla de treball i formació
La segona edició de la Festa
del Territori que se celebrà el
passat cap de setmana a la Selva del Camp va reunir 2.000
persones, el doble que en la primera convocatòria.
Al llarg de tota la jornada, organitzada per la Xarxa Sud (Xarxa Ambiental dels Territoris del
Sud), es van anar succeint els
diferents actes programats enmig d’un ambient festiu i rela-
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xat. Conferències, projecció de
documentals, activitats per a
infants, així com actuacions
musicals són algunes de les activitats que es van celebrar.
Així mateix, es van poder donar a conèixer i exposar grans
qüestions ambientals que afecten el territori, profunditzant
amb la gestió de l’aigua. Durant
tot el dia també hi va haver una
fira d’entitats.

■ El Consell Comarcal del Prio-

rat ha finalitzat el pla d’ocupació que en els darrers sis mesos (del
novembre de 2015 fins al maig de
2016) ha ocupat a onze persones
en situació d’atur i majors de 45
anys, deu de les quals també han
rebut sessions de formació.
La neteja de senders i el manteniment de serveis i infraestructures en els municipis del Priorat,
és el resultat més visible del pla

d’ocupació, que ha estat subvencionat pel Servei d’Ocupació de
Catalunya.
Durant aquests mesos, el Consell Comarcal s’ha encarregat de
formar dues brigades integrades
cadascuna per cinc treballadors
i que han estat coordinades per una
altra de les persones contractades. La brigada forestal ha intervingut en la neteja de senders en
18 municipis de la comarca; men-

tre que l’altra brigada s’ha centrat en el manteniment d’equipaments públics, una tasca que
es coordina tot atenent les peticions que els ajuntaments traslladen al Consell Comarcal del Priorat. La seva feina s’ha desenvolupat en 16 localitats.
Els treballadors han fet una
formació parcial, de 100 sessions, a fi d’ampliar i enriquir el
seu currículum professional.

