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l’entrevista

mestre joier

“A un professor se l’ha de 
valorar sobretot per la seva 

capacitat d’estimular els 
alumnes, de provocar-los 

perquè evolucionin” 

NÚMERO 15

L’aula  
dels sentits

L’Escola Pompeu Fabra de Cunit 
disposa d’una sala multisensorial 

que és pionera a la demarcació

Els infants amb necessitats 
especials són els grans 

beneficiaris d’aquest espai 

DIFERENTS MATERIALS SUBSTITUEIXEN ELS PUPITRES  
Els nens i nenes amb necessitats especials interaccionen amb columnes de llum i bombolles, panells de textures, un matalàs d’aigua  
i una piscina de boles, entre altres eines. El treball continuat amb la mestra especialista permet a aquests alumnes aconseguir grans 

millores en la comunicació i la comprensió i augmentar el benestar físic i emocional. TJERK VAN DER MEULEN

EDUCACIÓ
P 10

P 04-05

La cuina del calçot 
s’expandeix

Cada cop són més els cuiners que innoven  
a les seves receptes amb aquest tipus de ceba:   
de pizzes a tot tipus de dolços i, fins i tot, licors

TVDM
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JA FA TRES ANYS que va emergir 
el projecte BCN World, que ràpida-
ment va generar expectatives de no-
va activitat econòmica en temps de 
crisi, però també alguna crítica cen-
trada en un dels eixos del projecte, 
el de la implantació de casinos i les 
especials condicions de tipus fiscal 
que s’han acabat arbitrant. 

Tot i mantenir-se, les postures crí-
tiques semblen minoritàries i la ma-
joria de forces polítiques i socials han 
rebut amb satisfacció l’aprovació de-
finitiva del pla director urbanístic del 
Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de 
Vila-seca i Salou, que crea un gran 
parc de 50 hectàrees amb premisses 
de sostenibilitat ambiental i d’inte-
gració paisatgística i que, finalment, 
defineix l’ordenació dels nous com-
plexos turístics integrats que s’hi po-
dran desenvolupar. 

Tota una bona notícia per co-
mençar l’any. Amb tot, en el pla 
aprovat i en totes les declaracions 
fetes jo hi trobo a faltar un element 
que em sembla clau i que, alhora, 
identifica una oportunitat immillo-
rable per demostrar amb fets com 
l’activitat econòmica pot evolucio-
nar cap a models més sostenibles 
també socialment, en el marc de la 
competició global de les societats en 
l’economia del coneixement: la ma-
nifestació expressa d’objectius pú-
blics de societat del coneixement 
per a les noves inversions. 

Efectivament, les societats amb 
millor qualitat de vida i més justes so-
cialment, més sostenibles, són les que 
tenen una activitat econòmica més 
basada en el coneixement. ¿Hi pot 
contribuir el nou CRT? Tots els àm-
bits d’activitat productiva són suscep-
tibles de guanyar competitivitat glo-
bal amb nou coneixement, també el 
de la indústria del turisme i l’oci, com 
es demostra a les nostres comarques 
amb l’impacte directe del treball 
d’una infraestructura de coneixement 
capdavantera al món: el Parc Cientí-
fic del Turisme i l’Oci de Vila-seca. 

Caldria, doncs, que les bases pú-
bliques per aprovar projectes con-
crets dins el CRT establissin l’obli-
gació de destinar un percentatge de 
la facturació total, de l’ordre de l’1%, 
a reinversió en recerca i desenvolu-
pament. Aquesta seria la garantia de 
competitivitat futura i que la nova 
activitat econòmica sigui també 
d’alt valor afegit.

BCN World  
i el nou CRT  
de Vila-seca  

i Salou

BENVIST

FRANCESC XAVIER GRAU 
Professor de la URV i director de la càtedra 

Universitat i Regió de Coneixement

les claus del dia 

Laia Estrada (@EstradaLaia) 
Regidora de la CUP de Tarragona 

“Si volem #Referèndum i volem guanyar-lo  
uns #pressupostos més socials no només  

són necessaris, són imprescindibles” 
 
 

Octavi Saumell (@montsevilellac) 
Periodista 

“Em sorprèn que als busos municipals  
de la #emt no es posi la ràdio municipal  

@tarragonaradio sinó privades com  
la @La_SER o @Los40_Spain” 

 
 

Xavi Puig (@XaviPuigAndreu ) 
Regidor d’ERC-MES-MDC de Tarragona 

“L’urbanisme és la infraestructura literal 
 de la justícia social. Fem del Francolí el pont 

i no el mur!” 
 
 

Carme Mansilla (@carmemansilla) 
Directora de ST d’Empresa i Coneixement  

“El pacte #CampdeValls: col·laboració, innova-
ció, professionalització i talent al parc industrial  

que uneix 12 municipis de l’#altcamp” 
 
 

Òscar Busquets (@oscarbusquets)   
Advocat i exregidor de CiU de Tarragona 

“Els bancs podran tornar imports de clàusules  
sòl amb productes financers. Com es pot confiar 
en qui va enganyar milers de persones amb això?” 

 
 

Josep Bargalló (@JosepBargallo) 
Exconseller primer 

“El Gobierno nega que el Valle de los Caídos sigui 
franquista i el Suprem condemna el cantant de 

Def con Dos per uns tuits #notenensolució” 
 
 

Pilar Ribé (@Pilaribe) 
Periodista 

“Els albergs per a persones sense llar han de  
deixar-hi entrar animalets; són els que més  
companyia i amor donen als #sensesostre” 

 
 

Núria Griso (@Nuria_Griso) 
Comunicadora 

“En 49 edicions, el premi Josep Pla només l’han 
guanyat 9 dones. El 2017, continua així. Em  

pregunto @onsonlesdones? #onsónlesdones” 
 
 

Lluís Gibert (@lluisgibert) 
Advocat 

“Lliure mercat seria si tinguessin llibertat d’uti-
litzar fonts alternatives per generar electricitat. 

Però els recordo que estan prohibides” 
 
 

Sylvie Pérez (@sylvieperez) 
Educadora 

“L’avaluació docent hauria de ser permanent. I 
que els docents dolents es formessin i millores-

sin o deixessin de ser-ho. #ensenyament” 
 
 

Montserrat Vilella (@montsevilellac) 
Regidora de Reus i diputada de JxS 

“He agafat el tren a les 12 h a #Reus per anar  
al #parlament i no hem arribat ni a Sitges. 

Marxem ja! Quanta gent perd hores  
per desplaçar-se”

vist 
altwitter

elsprotagonistes

Eduard Vallverdú és el responsable 
de l’empresa vallenca Patates Palau. 
Aquesta companyia familiar ha cre-
at recentment, i després de 60 anys 
de trajectòria en el sector, les prime-
res patates fregides amb gust de cal-
çot. Un producte innovador. 

ORIGINAL
Eduard Vallverdú

És coordinador de la Xarxa ECO de 
Tarragona, entitat que compta amb 
gairebé 700 usuaris, i també del grup 
que coordina les monedes socials de 
Catalunya, que fomenta un model al-
ternatiu a l’actual, basat en l’acumu-
lació i l’especulació.

ALTERNATIU
Jordi Flores

Ha sigut la impulsora de la sala mul-
tisensorial de l’Escola Pompeu Fabra 
de Cunit, que en només dos anys s’ha 
convertit en una referència a la de-
marcació tarragonina. Presta servei 
als alumnes amb necessitats especi-
als, però també a la resta.

CREADORA
Àngels Corredor

Fa més de mig segle que es dedica al 
món de la joieria, va ser el creador dels 
estudis d’aquesta especialitat a l’Es-
cola d’Art i Disseny de la Diputació de 
Tarragona i ha fet de professor més 
de  35 anys. Recentment ha rebut la 
Medalla al Treball President Macià.

RECONEGUT
Tomàs Palos

contrast

Les noves tecnologies ens fan la vida més fàcil, o això sembla. Les distàn-
cies són més curtes i tothom sembla estar a prop per lluny que sigui. Subs-
tituïm la comunicació no verbal per emoticones que falsegen el nostre 
estat d’ànim i som capaços de participar en múltiples converses alhora, pe-
rò correm el risc de quedar atrapats en xarxes socials teixides a mida, aï-
llats de la riquesa que ens regalen la diversitat i el contacte humà.

FACEBOOK facebook.com/ARACampTGN                           TWITTER @ARACampTGN                                  ARA.CAT ara.catA LA XARXA

Aïllats 

CARLES ESPORRIN 
 www.f21foto.cat
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EL FRED RIGORÓS d’aquests di-
es fa pensar en la gent que no té re-
cursos per pagar-se la calefacció en 
un Estat on, a més, es permet que 
l’electricitat pugi de preu quan més 
baixa la temperatura. A partir 
d’aquí, he recordat la tragèdia de 
l’anciana que va morir fa poc de ma-
nera especialment dramàtica per-
què li havien tallat el subministra-
ment. Aquesta terrible desgràcia, 
que ens va colpir i avergonyir com a 
societat, va generar comentaris 
desafortunats pel fet que visqués 
sola a la seva edat.  

La veritat és que algunes perso-
nes grans estan soles perquè no te-
nen més remei i això és molt trist. 
Però algunes ho estan perquè vo-
len. Tots tenim algú a la família o 
coneixem vells que es neguen a viu-
re amb els fills o en una residència. 
Trien quedar-se a casa seva mal-
grat que, segurament, estarien més 
ben atesos i en millors condicions 
en un altre lloc. Prefereixen seguir 
envoltats dels seus records i con-
servar la independència. Sentir-se 
amos i no, al seu entendre, convi-
dats o dispesers.  

El cas més paradigmàtic que co-
nec és el de l’àvia que va arribar a 
Reus des de Síria després que el seu 
fill hagués fet mans i mànigues per 
aconseguir dur-la aquí. Passats uns 
mesos, va decidir tornar-se’n al seu 
país en guerra. Costa de creure però 
a mi tampoc no m’agradaria haver 
d’abandonar casa meva i tota la me-
va vida per obligació.

Les nostres 
últimes 

decisions

NEWSROOM

MARTA MAGRINYÀ 
ESCRIPTORA

les claus del dia 

El primer edifici modernista 
de Salou: la Casa Bonet

ARADESCOBRIM

La Casa Bonet és un dels 
edificis més interessants 
de Salou. A més, va ser un 
dels primers xalets cons-
truïts davant de la platja, 

en uns terrenys d’horts, marcant una 
tendència que es repetiria en altres 
habitatges construïts al seu entorn.  

I és que a principis del segle passat 
es va iniciar aquella pràctica, que en-
cara dura ara, de disposar d’una se-
gona residència a prop de la platja. 
En aquest cas, Salou era, des de mit-
jans del segle XIX, un dels llocs d’es-
tiueig preferit pels reusencs. Una bo-
na mostra d’aquesta realitat va ser la 
construcció del Carrilet, inaugurat el 
1887, que va facilitar l’accés a Salou 
en tren. Aviat tenir un habitatge a la 
costa va ser símbol d’un bon estatus 
social. A la dècada del 1920 es van 
construir els primers xalets de Salou, 
que assenyalaven l’inici del desenvo-
lupament turístic del municipi. 

Precisament un d’aquests em-
presaris reusencs que van decidir 
fer-se construir una segona resi-
dència a Salou va ser Cirac Bonet i 
Escarrer (1871-1934). Bonet, del 
sector tèxtil, va demanar al seu amic 
Domènec Sugrañes i Gras que erigís 
el seu xalet: la Casa Bonet (també 
coneguda com a Voramar). Sugra-
ñes va ser deixeble i col·laborador 
d’Antoni Gaudí i el 1926 seria el seu 
successor en les obres de la Sagra-
da Família. 

L’edifici, d’estil modernista tardà, 
presenta planta quadrada, amb plan-
ta baixa, pis noble i a sobre un altre 
pis, i un lloc destinat a les cotxeres. 
L’arquitecte va dissenyar un palau 
arabitzant que orienta la seva façana 
sud-est cap a la platja i la sud-oest 
cap a la plaça, i va deixar que la nord-
est mirés als jardins anglesos que 
gairebé donen la volta a l’illa . 

Les façanes principals que donen a 
la plaça i al passeig estan tractades 
amb xamfrans a les cantonades o cos-
sos sortints a manera de torres. Des de 
la plaça s’obre l’accés a l’edifici mit-
jançant una gran escalinata que duu a 
la porta d’accés principal. A sobre la 
porta de la terrassa s’observa un re-
llotge de sol fet de ceràmica blava i 
verda. Al rellotge s’hi pot llegir la lle-
genda “Aprofita el temps, que passa i 

no torna”. Al jardí hi ha una glorieta 
amb la cúpula de trencadís. L’interior 
va ser embellit amb pintures murals 
d’Agustí Ferrer que evoquen la par-
tida de Jaume I, des de la platja de Sa-
lou, cap a la conquesta de Mallorca. 

Cirac Bonet va ser, en definitiva, 
un dels precursors a l’hora de dispo-
sar d’una casa a Salou. Famílies ben-
estants com la Pellicer-Querol, la Re-
casens, la Miarnau o la Loperena, en-
tre d’altres, van seguir el seu exem-
ple. Tots aquests xalets salouencs 
estan ubicats a prop de la platja de 
Llevant, davant del passeig marítim, 
i constitueixen una avinguda d’edifi-
cis modernistes i noucentistes única 
que trenca radicalment amb la res-
ta d’edificacions d’aquest municipi 
de la Costa Daurada.e

A finals del 
segle XIX, Salou ja 
era una destinació 

turística per als 
habitants de Reus

JEB
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L’expansió culinària del calçot
mesura, precursors, d’aquest tipus 
de cuina en la qual agafa més prota-
gonisme el calçot. 

“El calçot no deixa de ser una ce-
ba, un dels ingredients que més 
s’utilitza”, explica Solé. Tot i això, 
sense una innovació culinària hau-
ria sigut difícil deslligar aquest ali-
ment de la popular calçotada. “Fa 
uns anys, quan parlaves del calçot a 
la gent només li venia al cap la calço-
tada, per això calia una evolució a 
nivell gastronòmic”, explica Solé.  

Paella de calçot 
I aquesta evolució s’ha estès, des de 
fa uns anys, entre els fogons dels mi-
llors xefs catalans. Un bon exemple 
d’aquesta cuina que vol “sorpren-
dre” i “despertar sensacions” és una 
de les seves últimes creacions: una 
paella de calçot. “En utilitzar el cal-
çot cuit, semblava que la paella esti-
gués feta amb un forn de llenya, va 
quedar espectacular!”, explica Solé.  

Aquest és un dels objectius que es 
marca el xef vallenc. Que les perso-
nes que tastin les seves receptes tin-
guin la sensació d’estar menjant 
una calçotada. “Aquest és el concep-
te. Fusionar el menjar tradicional 
amb el calçot escalivat i aconseguir 

aquesta sensació única, aquest gust 
de cendra i fum, i tot d’una manera 
natural”, conclou.  

A les postres 
Estretament vinculats a aquesta 
cuina innovadora, també han sorgit 
a Valls diferents productes trenca-
dors que han sabut aprofitar aques-
ta tendència. És el cas de la Pastis-
seria Valls que, amb Roger Vallvè al 
capdavant, van crear fa uns anys 
productes com el gelat de calçot 
(1995), el bombó de calçot (2000) i 
el licor de calçot (2005), entre d’al-
tres. “Són productes que t’agraden 
o molt o gens, tothom queda molt 
sorprès de veure calçots en unes 
postres”, explica Vallvè. Tot i això, 
el bombó o el lícor de calçot tenen 
molt èxit comercial.  

Un altre dels cuiners innovadors 
vallencs que va treballar per especi-
alitzar-se en l’ús del calçot va ser Jo-
an Mira del Restaurant K de Valls i 
Planeta Casteller. Ell va ser un dels 
primers a fer una pizza de calçots. 
“Ja fa uns 25 anys que la fem, la idea 
va sorgir per donar un nou ús al cal-
çot més enllà de la típica calçotada”, 
explica. Mira comenta que aquesta 
pizza es ven molt “durant la tempo-

Valls ha sigut la ciutat bressol de la cuina del calçot, una proposta que cada cop és més global

rada” i reconeix que ara “hi ha un 
boom amb el calçot, s’ha posat molt 
de moda”. Per això, no és estrany 
que durant la Gran Festa de la Cal-
çotada de Valls vengui prop de 800 
racions d’aquesta pizza.  

Una de les darreres creacions 
amb el calçot com a ingredient dife-
renciador és més recent: les prime-
res patates fregides de bossa amb 
gust de calçot i 100% naturals. Des 
de l’agost del 2016 es comercialitza 
aquest aperitiu “amb un punt de 
dolçor”. I és que l’additiu natural és 
el calçot que, després de cuit, es des-
hidrata. “És un producte amb una 
producció encara incipient de prop 
de 400 unitats al mes”, explica Edu-
ard Vallverdú, responsable de l’em-
presa Patates Palau. De moment, 
aquest producte només es comerci-
alitza en establiments del Camp de 
Tarragona.  

 El calçot és un motor econòmic 
més de la comarca. A banda del seu 
cultiu, la part més significativa dels 
ingressos que representa el calçot es 
basen sobretot en la restauració. 
L’Alt Camp és la comarca que se’n 
veu més beneficiada, ja que rep visi-
tants d’arreu de Catalunya i fins i tot 
de fora de l’estat espanyol.e 

Sobre l’origen del calçot hi ha diver-
ses versions, però la més coneguda i 
estesa és la que atribueix a un cam-
perol, conegut com a Xat de Benai-
ges, la invenció d’aquest cultiu. A fi-
nals del segle XIX aquest pagès va-
llenc va posar un parell de brots de 
cebes al foc i va descobrir per atzar 
un plat que a principis del segle XX 
ja havia esdevingut habitual en mol-
tes llars de Valls.  

Poc es devia imaginar en Xat de 
Benaiges que el seu invent culinari 
esdevindria, dècades més tard, un 
dels atractius gastronòmics cata-
lans que tenen més projecció a tot el 
món. 

Aquesta evolució ha provocat 
que el calçot, des de fa uns anys, si-
gui un ingredient més a la cuina. De 
la mateixa manera que Valls és la 
ciutat bressol de les calçotades, 
també ho ha sigut d’aquesta cuina 
del calçot que ha sofisticat aquest 
producte tan popular. Cuiners com 
Àngel Solé, dels restaurants Ca 
l’Àngel, de Valls, i El Petit Cub, 
d’Alió, són representants i, en bona 

VALLS
J.E.B. Innovació 

Unes patates 
xips amb gust 
de calçot, una 
de les últimes 
creacions

Riquesa 
El calçot  
ha esdevingut 
un motor 
econòmic  
de l’Alt Camp

GASTRONOMIA

Al Restaurant K de Valls utilitzen el calçot per fer una pizza que té molt èxit. El cuiner Joan Mira l’elabora des de fa 25 anys. TJERK VAN DER MEULEN
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La Gran Festa de la Calçotada:  
el tret de sortida de la temporada

Vermut, Cal Ganxo, Eclis, Bou, 
Mallol, Luga, Planeta Kasteller i 
KdeValls. Totes les especialitats a 
base de calçot es podran maridar 
amb els vins de la DO Tarragona. 
Durant tot dissabte, la Mostra de 
Cuina del Calçot també organitza-
rà actuacions musicals i activitats 
infantils per fer-la més atractiva 
per al públic jove i familiar. 

Paral·lelament, el Mercat de la 
Calçotada reunirà unes parades de 
marxants el dissabte 28 de gener 
(entre les deu del matí i les vuit del 
vespre) i el diumenge 29 (de les deu 
del matí a les tres de la tarda) rela-
cionades amb l’alimentació, pro-
ductes naturals i d’artesania popu-
lar, al passeig de l’Estació.  

A més, els visitants que s’apro-
pin a Valls durant aquests dos dies, 
també podran veure una concen-
tració de cotxes del model Dos Ca-
valls de la marca Citroën, organit-
zada pel Tarragona 2 CV Club. Els 
vehicles romandran exposats a la 
plaça del Quarter la tarda de dis-
sabte i el matí de diumenge.e

Milers de persones aniran a Valls per viure una jornada única

Degustacions, concursos, exhibicions, actuacions castelleres i moltes 
més propostes es podran gaudir a la capital de l’Alt Camp. T. VAN DER MEULEN

Valls celebrarà la 36a Gran Festa 
de la Calçotada aquest diumenge, 
29 de gener. Es tracta d’una festa 
gastronòmica popular viscuda al 
centre de Valls, ciutat d’origen de 
la calçotada. Si bé la calçotada té 
una vella i ancestral tradició (a 
Valls fa més de 120 anys que se’n 
fan), amb la Gran Festa de la Cal-
çotada iniciada l’any 1982, que se 
celebra cada any l’últim diumen-
ge de gener, s’ha aconseguit com-
binar els carrers i places de la ciu-
tat vella amb la fumera blanca i 
l’olor dolceta de les cuites dels cal-
çots, ja que es couen i es tasten a la 
plaça de l’Oli, al centre històric de 
la capital de l’Alt Camp. 

A partir de les 10 del matí, els 
carrers i les places de Valls seran 
escenari d’una varietat d’actes: els 
mercats de la Calçotada, les cerca-
viles de la calçotada i mostra de 
danses de carrer amb la participa-
ció de grallers, gegants... Tot això 
aportarà animació i ambient de 
festa a la ciutat. A la plaça de l’Oli 
es faran les demostracions de cou-
re calçots, i a la plaça del Blat, el 
30è Concurs de Cultivadors de 
Calçots i el 26è Concurs de Salsa de 
la Calçotada de Valls, amb demos-
tracions de com es fa la típica sal-
sa. A partir de la una del migdia, a 
les places de l’Oli i de la Zeta hi 
haurà la degustació popular de la 
calçotada, oberta a tothom; també 
hi haurà graelles preparades per a 
les persones que vulguin coure a la 
brasa xai, botifarra de Valls... A la 
mateixa hora, a la plaça del Pati es 
farà el 32è Concurs de Menjar Cal-
çots, amb l’objectiu de conèixer la 
xifra màxima d’ingesta de calçots 
en un temps determinat, i altres 
actes. En iniciar el Concurs, les Co-
lles Vella i Joves dels Xiquets de 
Valls enlairaran els seus pilars. 

Mostra de la cuina del calçot 
El Mercat de la Calçotada i la Mos-
tra de Cuina del Calçot obriran les 
portes el dissabte dia 28 al matí i 
el diumenge 29. Les dues activi-
tats, organitzades per la regidoria 
de Comerç i Turisme de l’Ajunta-
ment de Valls, són el preludi de la 
Gran Festa de la Calçotada. 

L’Associació de Restauradors de 
Valls organitza la Mostra de Cui-
na del Calçot al Pati de Valls. La 
Mostra obrirà portes dissabte de 
les deu del matí a les tres de la tar-
da i de les cinc a les nou de la nit, i 
diumenge 29, de les deu del matí a 
les tres de la tarda. La mostra con-
sistirà en tapes i racions en les 
quals el calçot de Valls serà el pro-
tagonista principal. Els establi-
ments que hi participen són: ForE-
vents, Portal22, Magatzem del 

VALLS
ARA

Aperitiu 
 

Pa de calçot 
 

Patates fregides  
amb gust de calçot 

 
Calçots en tempura 

 

Un bon aperitiu, sense 
cap mena de dubte, se-
ria menjar unes quan-
tes patates fregides 
amb gust de calçot. Per 
als gustos més clàs-
sics, podríem oferir el 
pa de calçot que fa Jor-
di Gasque a Nulles des 
de fa 6 anys.

Plat principal 
 

Pizza de calçot 
 

Raviolis de calçot 
 

Bunyols de calçot 
 

UN MENÚ IDEAL PER ALS 
AMANTS DEL CALÇOT  

10 propostes curioses 

Postres 
 

Bombons de calçot 
 

Gelat de calçot 
 

Melmelada de calçot 
 

El vallenc Joan Mira 
va ser un dels primers 
a elaborar una pizza 
de calçot, farà prop de 
25 anys. Ara és una 
proposta força cone-
guda. També la pasta 
combina bé amb el cal-
çot, com es pot veure 
amb els raviolis.

Per acabar, les postres 
fetes amb calçot de la 
Pastisseria Valls van 
trencar esquemes fa 
uns anys. Els bombons 
i el gelat de calçot no 
deixen ningú indife-
rent. Tampoc el licor 
de calçot, un dels pro-
ductes més venuts.

Copa 
 

Licor de calçot 
 

Una festa amb ressò               
a tot l’Estat
La Gran Festa de la Calçotada de 
Valls continua trencant fronteres 
i cada cop capta més l’atenció a es-
cala estatal. Un bon exemple 
d’aquest fet es viurà aquest dissab-
te, 28 de gener. Cinc milions i mig 
de cupons de l’ONCE portaran una 
imatge d’aquesta celebració i la lle-
genda “Gran Fiesta de la Calçota-
da. Último domingo de enero”. 

Un altre símptoma d’aquesta re-
alitat és l’agermanament de la In-
dicació Geogràfica Protegida (IGP) 
Calçot de Valls amb la IGP Botillo 
del Bierzo.  

L’acte va tenir com a finalitat 
promoure el coneixement i el con-
sum d’aquest producte tan carac-
terístic també a fora de Catalunya. 
El promotor de la iniciativa és Xa-
vier Cuadras, un català establert a 
Lleó on, des de fa alguns anys, or-
ganitza calçotades.
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gent i com es vol autogestionar. 
¿Rescatem persones o rescatem 
bancs? Els que usem la moneda so-
cial ho tindríem clar”. 

Des de la Xarxa Eco de Tarrago-
na expliquen que els han arribat al-
gunes consultes des d’ajuntaments, 
però que la seva implantació està en 
una fase molt incipient. En canvi, a 
Santa Coloma de Gramenet ja hi 
funciona la grama, impulsada per 
l’Ajuntament com a moneda social, 
i a Barcelona també s’està estudiant 
implantar-ne una a curt termini. 
Malgrat tot, els ajuntaments es tro-
ben amb limitacions legals, ja que 
els interventors municipals només 
volen operar amb euros.  

Neix la cooperativa tarragonina 
Quan el volum d’intercanvi esde-
vé una activitat econòmica i el ve-
nedor té necessitat de facturar, 
s’han creat figures legals autoges-
tionades, com és el cas de la Coope-
rativa Integral Catalana, que per-
met als seus integrants facturar en 
euros i pagar impostos. Aquest cap 
de setmana es va fer una reunió a 
Tortosa per crear una cooperativa 
d’àmbit més local, que donarà co-
bertura a la Bioregió Sud, integra-
da pel Camp de Tarragona, les Ter-
res de l’Ebre, el Penedès, l’Anoia i 
Lleida-Pirineus. L’objectiu de la 
nova cooperativa és millorar la 
proximitat al territori. 

Flores també forma part del 
grup de coordinació de les monedes 
socials de Catalunya. Aquest any 
passat va explicar al Brasil el model 
català a la tercera Conferència In-
ternacional de Monedes Socials, en 
presència d’activistes sud-ameri-
cans i europeus, però també de ca-
tedràtics d’economia. Aquesta tro-
bada se celebrarà al mes de maig a 
Barcelona.e

La moneda social, 
l’alternativa a l’euro?

Centenars de persones ja la utilitzen al Camp de Tarragona 
buscant un nou model contraposat a l’“acumulació”

ECONOMIA

Amb els ecos es poden comprar pro-
ductes i pagar serveis. Físicament 
se’n veuen pocs, només en paper en 
algunes fires. La base és una plata-
forma informàtica, en què hi ha el 
llistat d’usuaris, saldos i intercanvis, 
que registra totes les operacions 
amb aquesta moneda social. Hi ha 
gairebé 700 comptes actius al Camp 
de Tarragona que usen els ecos. 

La moneda social apareix a finals 
dels anys noranta a partir del Fò-
rum Social Mundial i el 2009 arri-
ba a Catalunya. A les comarques tar-
ragonines neix l’estiu d’aquell ma-
teix any la Xarxa Eco, que aplega 
persones que s’uneixen per fer in-
tercanvis com a alternativa a la 
compravenda. La moneda social 
sorgeix quan l’intercanvi no es pot 
fer directament i la comunitat es do-
ta d’aquest instrument, que reco-
neixen els seus integrants.  

Al voltant de la Xarxa Eco s’han 
creat diversos espais per fomentar 
l’intercanvi i l’ús de la moneda soci-
al. Un és l’Ecoespai, situat a la boti-
ga ErrequeErre, del carrer Merceria 
de Tarragona, que cedeix de mane-
ra solidària una sala interna per di-
namitzar els intercanvis locals. 
També s’hi fan tallers i reunions. És 
un lloc per resoldre dubtes i proble-
mes, interessar-se per la Cooperati-
va Integral Catalana i fer xarxa. 

La Xarxa Eco també disposa de 
diversos Ecorebostos a Tarragona 
i Valls, des d’on es gestionen totes 
les comandes, estocs de productes 
i ecopreus i s’hi pretén fomentar un 
consum responsable, únicament 
amb productes ecològics, de proxi-
mitat o de comerç just. També es te-
nen en compte les condicions labo-
rals i el tracte als animals. Un altre 
dels aspectes importants a l’hora de 
decidir les compres és el grau d’ac-
ceptació en moneda social per part 
del productor. A Reus hi ha un grup 
de consum i un hort col·lectiu que 
abasteix els rebostos. 

On resideix la confiança? 
El coordinador de la Xarxa Eco de 
Tarragona i al mateix temps de la 
Cooperativa Integral Catalana, el 
vallenc Jordi Flores, afirma que “la 
moneda social és una alternativa 
possible al sistema monetari actu-
al perquè és un model econòmic di-
ferent, que no busca l’acumulació i 
l’especulació sinó resoldre les ne-
cessitats reals de la gent, com l’ali-
mentació, l’habitatge i els serveis 
bàsics”. Flores assenyala que les 
monedes oficials, com l’euro i el dò-
lar, i la moneda social tenen funci-
ons semblants com a mitjà de paga-
ment, però es diferencien en què i 
qui garanteix el seu valor: “En el pri-
mer cas basem la nostra confiança 
en unes estructures econòmiques 
estatals o superestatals que reco-
neixem, mentre que en el segon la 
confiança resideix en un grup de 
persones que prenen les decisions 
col·lectives de manera assambleà-
ria, en funció d’un conjunt de neces-
sitats i valors compartits”. Assenya-
la també que la gran diferència és 
com es dissenya el sistema econò-
mic: “Parteix de les necessitats de la 

TARRAGONA
JORDI SALVAT

Coordinant la Central d’Intercanvi de Tarragona

Roger Cáceres s’encarrega del 
projecte Central d’Intercan-
vi de la Xarxa Eco Tarrago-
na, en què els productors 
aporten el que no poden 
intercanviar o vendre 
ells mateixos en fires i 
mercats d’intercanvi. En 
aquests espais hi ha tres 
maneres d’adquirir un 
producte: intercanviar-lo 
per un altre, pagar-lo amb 
moneda social o pagar-lo en eu-

ros i cedir-lo a la cooperativa a 
canvi d’una quantitat de mo-

neda social. El Roger creu 
que el sistema capitalista ja 
no dona més de si. “Des de 
fa uns anys proliferen els 
mercats d’objecte de sego-
na mà, però encara funcio-

nen en euros. El pròxim 
pas és l’intercanvi, i la sobi-

rania econòmica i la moneda 
social hi tindran un paper im-

portant”.

Al mercat d’intercanvi de les Esplanes (Nulles) es podia fer servir moneda social. TVDM 

El sistema català,  
un referent mundial 

Convertibilitat 
Totes les monedes socials catala-
nes són convertibles entre elles. 
Hi ha criteris comuns i unes ban-
des de fluctuació perquè no hi 
hagi desequilibris. 

Quantitat 
Actualment a Catalunya hi ha 
unes 40 ecoxarxes i al voltant de 
60 monedes socials diferents, 
d’àmbit local o comarcal, a partir 
de plataformes ciutadanes.

Vigilància 
A més, també es vetlla amb con-
trols importants per la salut del 
sistema, per evitar conductes 
estranyes o intents de frau.

Exemplaritat 
Catalunya és la primera zona del 
món d’intercanvi recíproc, i el 
sistema s’explica en trobades 
com la Conferència Internacio-
nal de Monedes Socials.

TVDM

De l’agricultura ecològica al Rebost del Penedès

El Xarli és de Santa Coloma de 
Queralt i va descobrir l’Eco-
Xarxa a través d’una xerra-
da-curs d’agricultura eco-
lògica a Valls. Va voler 
muntar una ecoxarxa a la 
capital de la Baixa Segar-
ra, però es va traslladar a 
viure al Penedès i ara es-
tà implicat en l’EcoXarxa 
d’aquest territori, on hi ha 
un centenar de persones i es-
tan entrant nous socis a la coo-

perativa. Estan tirant endavant 
el Rebost a través de la Central 

d’Abastiment Català (CAC). 
S’hi poden trobar diferents 
productes, com most, alls, 
cebes, oli, vi i aviat hi en-
traran productes d’horta. 
Participen en trobades 

d’intercanvi i fires i el 2017 
organitzaran la segona edi-

ció de la Fira de la Biocons-
trucció, on es farà un taller de 

cúpula.TVDM 
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Després de la tempesta  
Aquesta és la imatge del passeig Marítim de Tor-
redembarra després del fort temporal del cap de 
setmana, amb onades que van arribar als sis me-
tres i que van inundar primer d’aigua i després 
de sorra trams del passeig i del barri marítim. 
Torredembarra va ser una de les localitats de la 
costa tarragonina més afectades pel temporal.

25-01-2017 

Mirades

Foto: Tjerk van der Meulen
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Un espai  
per explorar, 

descobrir i gaudir 
dels sentits 

L’aula o sala multisensorial es 
basa en el concepte de la Sala 
Snoezelen, que neix a Holanda 
com a iniciativa per estimular 
aquelles persones que tenen al-
gun tipus de discapacitat psíqui-
ca. Des d’aquest espai, les perso-
nes que tenen tancades algunes 
portes sensorials troben altres 
maneres de relacionar-se amb el 
món, de sentir plaer, de reconèi-
xer-se les cames i els braços, en 
un espai d’experimentació mul-
tisensorial. S’anomena experièn-
cia multisensorial alguna cosa 
que es percep a través d’una com-
binació dels sentits. 

A la sala multisensorial hi tro-
bem materials determinats dis-
senyats perquè els alumnes re-
bin estímuls controlats que pro-
mouen l’adquisició de diferents 
objectius. Així es millora el pro-
cés d’assimilació de la informa-
ció sensorial que s’ofereix i, per 
tant, millora també la relació 
amb l’entorn i els aprenentatges. 
Les sessions es duen a terme de 
manera individual o en petit 
grup. Els objectius generals són 
explorar, descobrir i disfrutar 
dels sentits mitjançant l’experi-
mentació; percebre i interiorit-
zar sensacions auditives, vibra-
tòries i de moviment; afavorir el 
nivell d’integració sensorial; op-
timitzar les capacitats sensorials 
i perceptives ajustades a les pos-
sibilitats de cada nen o nena; 
promoure la comunicació, la in-
terrelació tant oral com gestual a 
nivell comprensiu i expressiu, i 
millorar el benestar físic i emo-
cional i la relaxació. 

Per fer-ho cal crear un entorn 
multisensorial que permeti als 
alumnes amb necessitats educa-
tives especials (NEE) explorar, 
aprendre, entendre i comunicar-
se més eficaçment, així com res-
pondre d’una manera més ade-
quada al seu entorn. Es tracta 
d’alumnes que presenten dificul-
tats greus i permanents com a 
conseqüència de la discapacitat.

CUNIT
J.S.

Una aula sense pupitres  
i amb piscina de boles

unitat de suport a l’educació espe-
cial (USEE) del centre, Àngels Cor-
redor, el curs 2014-2015. “Anterior-
ment ja havia preparat material 
sensorial per a un grup de vuit 
alumnes del centre amb necessitats 
especials, però calia buscar un espai 
per anar més enllà de l’educació 
convencional, perquè són nens i ne-
nes que necessiten una estimulació 
molt alta”, explica Corredor, que 
afegeix: “A P3 ens arriben alumnes 
que gairebé no parlen perquè ni a 
casa ni a l’escola bressol s’ha fet la 

feina que calia, i a la USEE hem de 
fer un treball molt intens per a la 
millora de la comunicació, del llen-
guatge o per captar l’atenció”. 

El fet que, des de fa un parell de 
cursos, s’estigui reduint l’escola de 
dues línies a una està provocant que 
diverses aules estiguin quedant 
buides. Una és la que s’ha aprofitat 
per ubicar-hi l’aula multisensorial, 
l’única d’aquestes dimensions que 
existeix en una escola convencional 
a la demarcació tarragonina, per bé 
que ja n’hi ha en escoles especialit-
zades, hospitals infantils i també 
residències de la tercera edat. 

El curs 2015-2016 es va posar en 
marxa l’aula multisensorial amb 
una primera subvenció de la Funda-
ció La Caixa que va permetre com-
prar material per condicionar l’au-
la. L’Ajuntament de Cunit, els ser-
veis territorials d’Ensenyament de 
la Generalitat i algunes empreses 
també s’hi han implicat. L’Associa-
ció de Mares i Pares d’Alumnes 
(AMPA) també hi ha participat pre-
parant material, com les cortines. El 
reciclatge és la base de molts dels 
elements, com una taula de llum a 
partir d’un llit o caixes de bombons. 

Oberta a tots els alumnes 
El director de l’escola, Josep Gràcia, 
explica que la valoració fins ara és 
molt bona. No només l’estan aprofi-
tant alumnes amb necessitats espe-
cials, sinó també de primària, que hi 
fan activitats com teatre a les fos-
ques i sessions de relaxació. 

L’aula està organitzada per sub-
espais i cadascun té una funció i 
uns objectius concrets, depenent 
de les discapacitats. L’espai visual 
compta amb panells de textures i 
objectes de diferents colors i tona-
litats, incloent-hi els de contrastos 
(blanc-negre), fibres lluminoses 
–fibra òptica, panells–, bola de mi-
ralls, projector, llum ultraviolada, 
columnes de llum i bombolles i mi-
rall. A l’espai olfactiu-gustatiu hi ha 
un difusor d’aromes, olis aromà-
tics, flors, menjars i objectes amb 
olors, i a l’espai tàctil, piscina de bo-
les, matalàs d’aigua musical, pufs i 
hamaques i pilotes de diferents 
textures i mides.e

L’actual responsable de l’USEE, Maria Cebrián, treballant amb dos alumnes a la sala 
multisensorial de l’Escola Pompeu Fabra de Cunit. TJERK VAN DER MEULEN

Una escola de Cunit ha creat una sala multisensorial

EDUCACIÓ

Una piscina de boles, un matalàs 
d’aigua musical, columnes de llum 
i bombolles o panells de textures, 
entre altres elements, han substitu-
ït els pupitres i la pissarra d’una au-
la de l’Escola Pompeu Fabra de Cu-
nit. És l’aula multisensorial desper-
tem els sentits, coneguda popular-
ment com a aula senso. La va 
començar a treballar la tutora de la 

CUNIT
JORDI SALVAT

Pompeu Fabra: un col·legi històric amb moltes complexitats
entre els alumnes i hem pogut mi-
llorar la imatge del centre”, comen-
ta Gràcia.  

De dues línies per curs a una 
El curs 2015-2016 es van preins-
criure a l’Escola Pompeu Fabra 25 
alumnes i només es va poder fer una 
línia a P3. Aquest curs s’ha arribat 
a 34 preinscrits però, tot i la prome-
sa del departament d’Ensenyament 
de desdoblar la línia si s’arribava a 
36, Gràcia explica que es va deixar 
només una línia i es van repartir els 
alumnes sobrants entre els altres 
dos centres de Cunit.  

El fet que una mestra hagi quedat 
alliberada de tutories aquest curs 
per la reducció d’una línia a P4 ha 
permès potenciar la biblioteca del 
centre i convertir-la en un referent 
de la comarca.e

L’Escola Pompeu Fabra és hereva 
de la primera escola de Cunit, cre-
ada als anys cinquanta. Com a 
Pompeu Fabra va fundar-se a ini-
cis dels anys vuitanta, i va passar 
per diverses ubicacions fins que el 
2001 es va inaugurar l’actual edi-
fici, situat a l’avinguda Barcelona, 
en plena època d’augment demo-
gràfic en aquesta localitat del Baix 
Penedès. 

“Es tracta d’una escola de màxi-
ma complexitat. Aquest curs tenim 
un 42% d’alumnes de procedència 
magribina i entre un 6% i un 7% 
d’estrangers d’altres procedències. 
Molts alumnes venen de famílies 
desestructurades, amb problemes 

CUNIT
J.S.

econòmics, expulsats de l’àrea me-
tropolitana”, explica el seu direc-
tor, Josep Gràcia, que és clar en el 
seu diagnòstic i en la solució que 
han buscat: “Per a molta gent som 
l’escola dels moros. I fa dos anys 
vam voler trencar amb aquesta di-
nàmica posant en marxa diferents 
projectes”. 

Música, natació, robòtica... 
Entre aquests projectes hi ha la cre-
ació d’una banda de música, un curs 
de tres dies de robòtica i natació. 
S’ha potenciat molt la participació 
de les famílies al centre, amb assem-
blees de delegats de mares i pares 
que complementen les dels alum-
nes. Les jornades de portes obertes 
les fan en dissabte per facilitar les 
visites dels pares. “Aquests últims 
anys hem aconseguit més cohesió 

Treball  
La utilitzen 
sobretot els 
alumnes amb 
necessitats 
especials 

Participació 
El centre  
ha potenciat 
la implicació 
de les  
famílies

Dos alumnes a l’aula 
multisensorial. TVDM
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El Drac Artcai ja té el seu conte

la Casa de Cultura Cal Cabaler de 
Creixell. El Drac Artcai va començar 
com un dibuix, integrant-se al logo-
tip del Mural Gegant, i l’abril pas-
sat va cobrar vida amb els seus 2,30 
metres d’alçada. La mascota està vi-
sitant en els últims mesos diferents 
escoles tarragonines i se’l pot veu-
re també en algunes fires, amb un 
gran èxit entre els nens. Aviat ani-
rà a l’Hospital Sant Joan de Déu. 

Es prepararen tres volums més 
protagonitzats pel Drac Artcai, que 
es desenvoluparan cada un en una 
demarcació catalana diferent. El 
Drac viatjarà per Catalunya amb 

l’objectiu de veure Montserrat. Al 
Bages coneixerà una dragona. Serà 
el segon volum, que sortirà per Sant 
Jordi. El tercer passarà en terres gi-
ronines i hi naixeran dragonets. El 
quart serà a Lleida, però l’argument 
encara és un secret. “Crec que 
aquest projecte no s’ha de quedar 
només a Catalunya, volem que s’in-
ternacionalitzi”, afirma Marcer.  

Un projecte col·lectiu 
El Mural Gegant de Catalunya l’im-
pulsen una sèrie d’artistes pintors 
i el pintaran conjuntament amb 
nens i nenes del país, a l’oli sobre un 

llenç de 3x500 metres. S’hi veuran 
els llocs més emblemàtics, racons, 
edificis, monuments, tradicions, 
personatges i paisatges de Catalu-
nya i d’altres països de la Unió Eu-
ropea. El projecte va començar a ca-
minar a mitjans dels anys noranta 
i, després d’uns anys d’aturada, en 
els últims anys s’hi ha donat un nou 
impuls, i el Drac Artcai i el conte que 
protagonitza en són la cara més vi-
sible. Van triar com a mascota un 
drac per la tradició de la llegenda de 
Sant Jordi, i Artcai és la fusió d’Art, 
ca de Catalunya i la i per la vocació 
internacional del projecte.e

La mascota del Mural Gegant de Catalunya protagonitza una història ambientada a Creixell

CULTURA

Un drac que neix a Creixell i es fa 
amic d’un nen del poble que es diu 
Ànsfrid, es diu Artcai i té una cua en 
forma de pinzell. És l’inici del con-
te que protagonitza la mascota del 
Mural Gegant de Catalunya, un pro-
jecte cultural, social, didàctic i artís-
tic que impulsa el pintor barceloní 
resident a Creixell Jordi Marcer. 
L’han acompanyat en la iniciativa 
del conte la poeta Dolors Botines i la 
il·lustradora Maria Juncal. 

Marcer va contactar amb Botines 
a través de la xarxa social Facebook. 
La Dolors és de Sant Vicenç de Caste-
llet i havia acabat d’escriure un con-
te infantil en vers sobre un còdol de 
riu. Li va proposar el repte i ella el va 
acceptar. Calia trobar qui s’encarre-
gués de les il·lustracions, i la creixe-
llenca Maria Juncal, que a més de ser 
regidora a l’Ajuntament de Creixell 
pel Partit Popular és il·lustradora in-
fantil, va entrar en el projecte. “He 
volgut fer uns dibuixos senzills, que 
siguin simpàtics i pròxims per als 
nens i nenes. La Dolors havia fet una 
gran feina amb el text. El drac i el con-
te estan agradant molt als nens i crec 
que des de Creixell en podem treure 
més rendiment per a la promoció del 
municipi”, explica Juncal, que ha pin-
tat murals a les plantes infantils dels 
hospitals Joan XXIII de Tarragona i 
Parc Taulí de Sabadell. 

L’Ajuntament de Creixell s’ha 
encarregat de l’edició i el conte es va 
presentar al mes de novembre al ca-
sal de la localitat. La impressió ha 
anat a càrrec de Gràfiques Via Lliu-
re, que també és la distribuïdora del 
marxandatge Drac Artcai, amb mot-
xilles, tasses, imants, clauers i pelui-
xos. Amb una tirada de mil exem-
plars, es pot trobar a les bibliote-
ques del Tarragonès a través del 
Consell Comarcal i es pot adquirir a 

CREIXELL
JORDI SALVAT

L’autora del 
conte, Dolors 
Botines, i 
l’impulsor del 
projecte, Jordi 
Marcer, 
flanquejant el 
Drac Artcai. 
TJERK VAN DER MEULEN 

 

Vila-seca torna a vibrar  
amb les curses de cavalls

Ajuntament de Vila-seca i el Premi 
Patronat Municipal de Turisme de 
Vila-seca. El Premi Torre d’en Dol-
ça es va disputar sobre un total de 
1.700 metres i els guanyadors van 
ser el genet Efrain Arguinzones 
amb el cavall Dunnaby, de la Quadra 
Fina. Van completar el podi Ivan 
Borrego amb el cavall francès Cin-
namon Crescent (Costa La Vall) i 
Raúl Ramos amb Kuai (Calejaña). 

El Gran Premi Ajuntament de Vi-
la-seca es va disputar en 2.500 me-
tres, i va guanyar-lo E. Revolte amb 
el pura sang francès Magnum Bare-
liére, de la Quadra Haras de la Babe-
liére, seguit d’Efrain Arguinzones 

amb el cavall nord-americà Ombra 
i Nicolas de Julian amb el francès 
Ley de Leyes (El Sable). 

La jornada va acabar amb el Pre-
mi Patronat Municipal de Vila-seca, 
també en un recorregut de 1.700 
metres i el següent resultat: E. Re-
volte amb el cavall portuguès Impo-
sant (Mid West), R. Ramos amb Pi-
errefiteou (Samalassa) i A.J. Grate-
rol amb Stormy Dances (Eva). 

Una tradició que es manté 
Les curses hípiques actuals de Vi-
la-seca tenen l’origen en els jocs i 
curses que s’organitzaven després 
de la benedicció del bestiar el dia 
de Sant Antoni Abat en la segona 
meitat del segle XIX. A finals de 
l’any 2010 el Govern va declarar el 
Cos de Sant Antoni de Vila-seca 
element festiu tradicional d’inte-
rès nacional.e

El Circuit del Parc de la Torre d’en Dolça va acollir 
un any més les curses de cavalls. AJUNTAMENT DE VILA-SECA

FESTA MAJOR DE SANT ANTONI

Les curses de cavalls van tornar a fer 
gaudir els milers d’aficionats, tant lo-
cals com d’arreu de la geografia espa-
nyola, que es van aplegar el diumen-
ge 15 de gener al Parc de la Torre d’en 
Dolça de Vila-seca amb motiu de la 
celebració del tradicional Cos de 
Sant Antoni, un dels actes més desta-
cats de la festa major d’hivern de la 
localitat del Tarragonès.  

Es van disputar un total de tres 
cuses de galop pura sang: el Premi 
Torre d’en Dolça, el Gran Premi 

VILA-SECA
ARA
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■ El 16 de març obrirà el remodelat 
Mercat Central de Tarragona 

El remodelat Mercat Central de Tarragona s’obrirà 
al públic el dijous 16 de març. Així ho han acordat 
Espimsa i la comissió negociadora del Mercat 
Central després de tenir en compte tots els 
elements, els criteris comercials, de venda i del 
mercat. El dissabte anterior, l’11 de març, es 
tancarà la carpa provisional perquè els paradistes 
puguin fer el trasllat al nou espai. 

El nou Mercat Central té concessionades 40 
parades (83% d’ocupació de l’espai previst per a 
aquest servei), amb 8 vacants, i 7 locals 
comercials (50% dels locals ocupats). El cost total 
de la remodelació ha sigut de 46 milions d’euros.

enbreu

Els alcaldes de dotze municipis de l’Alt Camp han 
signat el Pacte Camp de Valls - Parc Industrial de 
l’Alt Camp. Va ser en un acte de presentació de 
l’acord el 12 de gener al Teatre Principal de Valls 
presidit pel conseller d’Empresa i Coneixement, 
Jordi Baiget. Els dotze municipis impulsors són 
Alcover, Alió, Bràfim, el Pla de Santa Maria, els 
Garidells, la Riba, Puigpelat, Rodonyà, Vallmoll, 
Valls, Vila-rodona i Vilabella. Compten amb 7 
milions de metres quadrats de sòl industrial 
repartits en 18 polígons i una important activitat 
econòmica, amb més de 3.500 empreses. 

El projecte vol consolidar el paper de l’Alt Camp 
com a pol industrial estratègic del sud de 
Catalunya, amb la promoció conjunta dels polígons 
industrials per a la captació d’inversions i la millora 
de la competitivitat per consolidar la comarca com 
a motor econòmic.

■ Dotze municipis impulsen  
l’Alt Camp com a pol industrial

L’excavació arqueològica que s’està duent a terme 
al solar de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil ha 
permès trobar restes d’uns murs i un enterrament 
de caràcter tardoromà en un espai situat en el que 
es considerava una zona suburbana de la ciutat i 
on en principi s’assentaven famílies benestants. 
En l’excavació, de moment, hi han aparegut un 
pou i una sèrie de murs d’habitatges del segle III 
aproximadament, que se sap que al segle IV van 
deixar de funcionar i s’hi van passar a fer 
enterraments. També s’hi ha localitzat una tomba 
feta amb teules del segle IV que conté un esquelet 
humà d’un noi de menys de 15 anys. 

■ Noves troballes arqueològiques de 
l’època tardoromana a Tarragona

TJERK VAN DER MEULEN

AJ. TARRAGONA

Reus, Capital de la 
Cultura Catalana 2017

d’arribar a més de 200, que es des-
envoluparan durant tot aquest any 
a la capital del Baix Camp. L’alcalde, 
Carles Pellicer; la regidora de Cul-
tura, Montserrat Caelles; el presi-
dent de l’entitat Capital de la Cultu-
ra Catalana, Xavier Tudela, i el dipu-
tat de Cultura de la Diputació de 
Tarragona, Joan Olivella, van pre-
sentar el dilluns 16 de gener els ei-
xos principals de la programació i 
també el cartell de Reus, Capital de 
la Cultura Catalana, que inclou el le-
ma “Fem Cultura”.  

Innovació i creativitat 
Tal com assenyala la regidora de 
Cultura, entre els criteris que s’han 
tingut en compte a l’hora de selecci-
onar els projectes confirmats hi ha 
hagut la seva qualitat, el fet que si-

guin innovadors i signifiquin una 
novetat per a la ciutat, i que tinguin 
en compte la inclusió i superació de 
les barreres econòmiques i socials, 
que impliquin diferents col·lectius 
o també les persones amb discapa-
citats. Tot això juntament amb una 
important valoració de la creativi-
tat, la presència de talent emergent, 
l’experimentació cultural, la soste-
nibilitat i la projecció de futur que 
puguin tenir les propostes. 

Actualment es compta amb un 
pressupost de 540.000 euros, dels 
quals 200.000 procedeixen de la Di-
putació de Tarragona, 250.000 han 
d’arribar a través de patrocinis pri-
vats i els 90.000 restants han de sor-
tir del pressupost de l’Ajuntament 
per a aquest 2017. 

Els principals projectes previstos 
El programa de Reus, Capital de la 
Cultura Catalana 2017 es divideix 
en cinc eixos principals: història i 
patrimoni, tradició i festes popu-
lars, llengua, literatura i pensament, 
arts, creació i coneixement, i creati-
vitat i innovació.  

Els principals projectes previstos 
en el programa són el Festival de les 
Arts de Reus (FAR), que durant l’es-
tiu oferirà diferents activitats cultu-
rals protagonitzades pels millors 
professionals del moment de dife-
rents àmbits (teatre, música, dansa 
i gastronomia); la Trobada i Con-
grés Internacional de Gegants, amb 
l’objectiu de debatre el fet geganter 
entre experts de la matèria, paral·le-
lament amb una trobada festiva 
amb figures de diferents països del 
món; l’exposició 150 anys de cultu-
ra a Reus, organitzada pel Centre de 
Lectura i els Museus de Reus, que 
pretén fer un repàs de la cultura ge-
nerada per l’entitat reusenca des de 
finals del segle XIX fins als nostres 
dies; el Festival Llambordes, orga-
nitzat pel Casal de Joves La Palma, 
sobre el món del grafiti com a art de 
carrer i amb l’objectiu de provocar 
un canvi de mirada i actitud sobre 
aquest corrent artístic; i rutes tea-
tralitzades pels carrers medievals 
de Reus per experimentar com pen-
saven i actuaven les persones 
d’aquella època.e

Imatge de la presentació de la programació i el cartell de Reus, Capital 
de la Cultura Catalana 2017 al Teatre Bartrina. AJUNTAMENT DE REUS

El Teatre Fortuny i la plaça del Mercadal 
acullen aquest dissabte l’acte d’inauguració

CULTURA

El Teatre Fortuny viurà aquest dis-
sabte, 28 de gener, l’acte inaugural 
de la programació de Reus, Capital 
de la Cultura Catalana 2017. Tot se-
guit, a la plaça del Mercadal, s’han 
organitzat dos esdeveniments que 
dirigiran el director teatral Fran-
cesc Cerro i el responsable de la 
companyia de circ Cíclicus, Lean-
dro Mendoza, i que combinaran les 
bases del circ amb elements de la 
cultura popular de la ciutat, com els 
Nanos, l’Orfeó Reusenc, els basto-
ners de l’Esbart Santa Llúcia o els 
Xiquets de Reus. 

Fins ara hi ha una vuitantena de 
projectes confirmats i una previsió 

REUS
ARA

Primers noms del Festival de Música de Cambrils
entitat de Cambrils. El diumenge 30 
de juliol actuarà a Cambrils Jarabe 
de Palo, la banda liderada per Pau 
Donés, que al desembre va estrenar 
la gira 50 Palos als Estats Units, des-
prés d’una pausa perquè Donés com-
pletés la recuperació del càncer que 
ha tingut. 

El dissabte 5 d’agost sonarà en di-
recte Ana Torroja, una de les veus 
més conegudes del pop espanyol, 
que en el seu tour Conexión recopi-
la el millor de Mecano i algunes can-
çons inèdites. L’últim concert con-
firmat és per al divendres 11 d’agost. 
Roger Hodgson farà reviure els èxits 
de la mítica banda de rock progres-
siu Supertramp. La resta de la pro-
gramació es farà pública en les prò-
ximes setmanes.e

Roger Hodgson, fundador del 
grup Supertramp. OCTAVIO PASSOS / GETTY

CULTURA

Roger Hodgson (fundador de Su-
pertramp), Ana Torroja i Jarabe de 
Palo actuaran al 43è Festival Inter-
nacional de Música de Cambrils 
(FIMC). El director del festival, An-
toni Mas, va avançar fa uns dies els 
primers noms del cartell musical, 
en una roda de premsa en què es va 
anunciar que l’empresa Publiolim-
pia tornarà a ser l’encarregada d’or-
ganitzar el festival, amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament. 

El FIMC s’inaugurarà el dijous 27 
de juliol amb un concert de tribut a 
Michael Jackson, al qual es podrà as-
sistir per invitacions a través d’una 

CAMBRILS
ARA
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‘Viejóvenes’ a Tarragona 
Palau Firal i de Congressos 
28 de gener. 20.30 hores

Teatre

L’any 2015, Joaquín Reyes i Ernes-
to Sevilla van crear un espectacle 
amb motiu dels seus 12 anys de tra-
jectòria. Des de llavors no han parat 
de realitzar una multitud d’actuaci-
ons per tot l’Estat. Un total de 75 
funcions en 33 ciutats amb una as-
sistència que supera els 100.000 es-
pectadors.  

Aquest dissabte, 28 de gener, a 
partir de les 20.30 hores, portaran 
amb Viejóvenes el seu particular hu-
mor al Palau Firal i de Congressos 
de Tarragona. 

Terminals còsmiques 
Museu de la Vida Rural 
A partir del 28 de gener

Escultura

Aquest dissabte, 28 de gener, a la 
una del migdia, s’inaugurarà al Mu-
seu de la Vida Rural de l’Espluga de 
Francolí l’exposició Terminals còs-
miques als confins del Cap de Creus, 
de l’escultor John Bridges, fill del 
pintor Joan Ponç. L’acte d’inaugu-
ració, igual que l’exposició, serà atí-
pic. Els dos comissaris de la mostra, 
Jordi Carulla-Ruiz i Vicenç Altaió, 
oferiran un recital acompanyats de 
la poeta Laia Noguera, i amb el su-
port de la música “atmosfèrica” de 
Mike Landscape. 

Terminals còsmiques als confins 
del Cap de Creus exposa en primícia 
l’obra escultòrica de John Bridges. 
L’exposició es podrà veure fins al 23 
d’abril a la Sala Lluís Carulla del mu-
seu espluguí.

La Rambla del Vendrell s’omple cada any per viure la Xatonada Popular. AJ. EL VENDRELL

El diumenge 5 de febrer, a par-
tir de les 10 del matí, a la Ram-
bla, el Vendrell celebrarà la 
Xatonada Popular amb el 31è 
Concurs de Mestres Xatonai-

res, la 30a Exhibició de Xatonaires Infan-
tils i la 24a Fira de Productes Alimenta-
ris Naturals i Artesanals.  

Sobre el Concurs de Mestres Xatonai-
res, les inscripcions es poden fer a la regi-
doria de Promoció Econòmica (tel. 977 
66 52 53) i el nombre màxim de partici-
pants serà de 50. 

La ‘Xató experience’ 
Pel que fa a les activitats paral·leles, hi 
haurà tallers i jocs infantils, trobada d’in-
tercanvi de plaques de cava i la ruleta so-
lidària a càrrec de La Ballaruga. Aquest 
any també hi participaran tres dolceries 
del Vendrell (Pastisseria Conflent, Dol-
ceria Soler i Pastisseria Vendrellenca) 
amb la venda de productes relacionats 
amb el xató i el nostre territori. 

I, com a gran novetat, hi haurà un es-
pai anomenat Xató experience, on cui-
ners del col·lectiu Terra i Taula faran 
una demostració de com cuinar el xató 
de manera diferent de l’habitual amb 
una recepta innova-
dora. L’activitat ani-
rà a càrrec d’Oriol 
Rosell (L’Obrador), 
Josep Pascual (Ull 
de Llebre), David 
Vernet (Vell Papiol) 
i Jordi Guillem (Lo 
Mam), i estarà moderada per Xavier 
Sanjuan (comunicador i expert en gas-
tronomia). Tot seguit, s’oferirà una de-
gustació de quatre tapes elaborades amb 
ingredients del xató i dues copes de vi, 
per un preu de 16 euros. Per poder fer 
aquest tast cal enviar un correu electrò-
nic a info@terraitaula.cat. 

A partir de les 12 del migdia es realitza-
rà el repartiment d’unes 1.500 degustaci-
ons de xató, que tindran un preu de 7 eu-
ros. Els tiquets es podran comprar de for-
ma anticipada al Centre d’Iniciatives i 
Turisme a partir del dilluns 23 de gener. 

Durant la presentació d’aquest esdeve-
niment culinari penedesenc, el president 
de l’Associació Gastronòmica de la Univer-
sitat del Xató de Catalunya, Paco Azuaga, 
va destacar l’èxit, un any més, dels cursets 
Aprèn a fer xató, en els quals durant la set-
mana que ve participaran 240 infants i 70 
adults. Respecte als cursets d’infants, 
Azuaga va posar en relleu la importància  
que els participants no només aprenen a fer 
xató, sinó que també reben coneixements 
sobre els productes de la terra que formen 
part de la recepta. Entre els nens i les nenes 
de l’exhibició infantil, i que hagin fet prè-
viament els cursets, es farà el sorteig d’una 
bicicleta cedida per Runnbikes. 

Típic del Penedès 
El Vendrell és un dels municipis més lli-
gats a aquesta tradició gastronòmica i 
obre, el dia 5 de febrer, el calendari xato-
naire a la comarca del Baix Penedès.  

El xató com a plat típic es presenta a to-
ta la zona del Pene-
dès històric. Així, des 
del novembre fins a 
l’abril diversos mu-
nicipis penedesencs 
organitzen les seves 
diades xatonaires. 

El xató és un plat 
tradicional català que s’elabora amb esca-
rola i peix dessalat: bacallà, tonyina i an-
xoves o seitons. Però el principal secret del 
xató, allò que el fa més atractiu, és la salsa, 
que s’elabora amb ametlles, avellanes, all, 
nyores, pa, vinagre, sal i oli d’oliva. Aquest 
és un dels plats més tradicionals, represen-
tatius i essencials del Penedès.e

VIEJÓVENES

El Vendrell viurà  
la ‘Xató experience’ 

El diumenge 5 de febrer la vila del Baix Penedès 
es reivindicarà com a capital del xató

Ara Malikian a Reus 
Teatre Fortuny 
26 de gener. 21.00 hores

Música

L’espectacle del violinista libanès 
Ara Malikian suposa l’única actua-
ció prevista d’aquest artista a la de-
marcació de Tarragona almenys 
durant el primer semestre del 2017. 
La bona relació de Malikian amb el 
públic del Fortuny es renovarà de-
mà a partir de les 21.00 hores. El 
nou espectacle d’Ara Malikian, La 
increíble historia del violín, inclou 
la presència d’un conjunt de músics 
que reforcen la ja habitual posada 
en escena explosiva d’aquest virtu-
ós de la música.

Això és tot 
Sala Trono. Tarragona 
27 de gener. 20.30 hores

Teatre

S’ha acabat. I ara el que toca és aco-
miadar-se. Però no d’una manera 
trista, sinó amb una festa. Una fes-
ta on celebrem els records, la vida i 
el teatre. Les dues germanes besso-
nes, la Sala i la Trono, seran les en-
carregades de mostrar-nos tot el que 
encara no hem pogut veure del tea-
tre. Però elles no estan del tot con-
vençudes d’haver de marxar... Això 
és tot és l’última obra que acollirà la 
Sala Trono de Tarragona. Protago-
nitzada per Oriol Grau i Pau Ferran, 
l’espectacle està dirigit per Israel So-
là, que també n’ha assumit la drama-
túrgia conjuntament amb els dos ac-
tors. De moment, aquesta obra de 
comiat es representarà fins a finals 
de mes, tot i que no es descarten no-
ves funcions.

A.M.

Sonaprop amb Est Oest 
Llorenç del Penedès 
29 de gener. 19.00 hores

Música

El Sonaprop 2017 comença aquest 
diumenge, 29 de gener, amb l’actu-
ació a càrrec d’Est Oest. Aquest 
quintet de Vic va publicar a princi-
pis de l’any passat la seva carta de 
presentació, Fortuna, de pop eteri, 
tornades melancòliques i melodies 
rodones. Van ser els guanyadors del 
Sona 9 2015 i són una de les grans 
esperances de la nova fornada de 
grups del país. El certamen també 
comptarà, més endavant, amb l’ac-
tuació destacada d’Adrià Puntí a 
l’Auditori Pau Casals del Vendrell.

The Exploding Boys 
Sala Zero (Tarragona) 
28 de gener, 22.30 hores

Música

Els fans de The Cure tenen una ci-
ta aquest dissabte a la Sala Zero de 
Tarragona. Hi actuaran els The Ex-
plodin Boys, una banda d’homenat-
ge al grup britànic, un dels més in-
fluents a nivell mundial de les últi-
mes dècades.  

La banda madrilenya, amb més 
de deu anys de trajectòria, està inte-
grada per Tipo (veu), Jorge, (guitar-
rista), Octavio (baix), Nacho (te-
clats) i Markote (bateria). Les en-
trades es poden adquirir a un cost 
d’entre 9 i 12 euros.

Novetats 
Cuiners del territori  faran una 
demostració de com cuinar  
el xató d’una manera diferent 
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ema de Roc Casagran, han guanyat 
l’última edició. 

“Cada any valorem més de 150 
cançons. Correspon a una necessi-
tat d’aquest país i al ric patrimoni 
que tenim, ni a Europa ni als Estats 
Units trobaríem res igual”, explica 
Lluís Llach. “Quan els poemes estan 
al servei del cantautor tenen més 
amplitud”, sentencia. Terra i Cultu-
ra neix com a homenatge al poeta 
Miquel Martí i Pol, amic de Llach. 
Dos anys després de la seva mort i 
encara amb l’enyorança del disc 
Porrera i de l’íntima lletra d’Em-
bruix de lluna (“La natura m’acull / 
sense fer-me cap pregunta, / amb el 
seu dolç embruix / fa més plàcids els 
meus dubtes”) s’instaura el premi. 

“Que el pagès senti que en forma 
part més enllà de l’agricultura pura”, 
explica Llach. És l’obligació que 
s’imposen als inicis i que plaent-
ment no han traït mai. “Amb l’En-
ric sempre dèiem que el Priorat ens 
donava una gran possibilitat, situar 
la regió al món”. Les inundacions del 
94 a Porrera els empenyen del tot a 

Elogi i admiració per la cultura del vi
implicar-s’hi, a fer vi per preservar el 
patrimoni humà i vitivinícola, pri-
mer a Cims de Porrera amb Josep 
Lluís Pérez i després a Vall Llach. 

“Avui el celler és tot ell. És l’Albert 
Costa. Arriba en el moment just en 
què la terra ha acabat de definir-se”, 
diu Llach. L’Albert és conscient que, 
tres anys després del sotrac de la pèr-
dua del pare, ja és tot a lloc. La prò-
xima aventura enològica i humana 
de Vall Llach està a punt de veure la 
llum: el vi ranci que homenatja “la 
Maria de Cal Vall”. “La mare va here-
tar una bota molt vella d’una família 
benestant de Porrera. No bevia gaire 
i la guardava com un tresor. Ha pas-
sat per bones mans durant 62 anys”, 
explica el cantautor. Admirable elo-
gi a la dona rural. La sintonia entre 
Llach i Costa, com la inquietud i la 
curiositat que obertament expres-
sen, també són dignes de reconeixe-
ment: “Saps què m’agradaria fer, Al-
bert? Ambientar amb Mozart o 
Schubert la sala de criança dels vins. 
Si les plantes reaccionen en positiu a 
la música, per què no el vi?”e

“El vi i la vinya són 
de l’agricultura 
els que necessiten 
més cultura per-
què cada gest a la 

vinya és un acte cultural que ve de 
molt lluny”. Lluís Llach viu amb in-
tensitat el moment polític català, 
però al costat del batec parlamenta-
ri hi ha els lligams amb la Porrera 
materna i l’aventura humana de fer 
vi, primer amb el notari Enric Cos-
ta, i ara amb el seu fill, l’enòleg Al-
bert Costa. “Amb l’Enric, vam deci-
dir lligar per idiosincràsia el vi i la 
cultura amb un certamen que l’any 
vinent arribarà a la desena convoca-
tòria”. Terra i Cultura premia la mi-
llor poesia musicada en llengua ca-
talana. Està dotat amb 5.000 euros 
i una obra de l’escultor Bofill. Mi-
reia Vives i Borja Penalba, amb la 
cançó Si no fores (no amb mi), del po-
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Albert Costa, enòleg, és l’ànima d’un celler  
que marida terra i cultura. EUGENI ORDEIG

De la vall del riu Corb  
al mirador de la Conca

part important d’estil modernista o 
noucentista. Tot això integrat en un 
ambient natural ben interessant. 

Un paisatge únic 
Un cop finalitzada la visita a Vallfo-
gona ens dirigirem cap a Passanant. 
El millor d’aquest recorregut, es fa-
ci a peu, en cotxe o en bicicleta, és 
gaudir del paisatge i de la tran-
quil·litat que ens transmet. Arri-
bats a Passanant, és interessant vi-
sitar l’església parroquial d’estil 
barroc, dedicada a sant Jaume.  

Seguidament iniciarem el camí 
cap a l’autèntic mirador de la Conca 
de Barberà: Forès. 

Igual que Vallfogona és recordada 
pel seu rector, Forès ho és per l’intent 
de la Generalitat d’instal·lar-hi un 
abocador de residus a principis dels 
90. Per sort, la resistència de la co-
marca va frenar aquesta iniciativa, i 
això ens permet gaudir en l’actualitat 
d’una panoràmica fantàstica. Unes 
vistes úniques dels camps de blat 
amb illes de boscos, una imatge molt 
típica i fascinant d’aquesta part de la 
Conca de Barberà. Forès té una privi-
legiada elevació que el converteix en 
un mirador natural de la Conca de 
Barberà i de part de la Segarra.  

També hi destaca l’església par-
roquial dedicada a sant Miquel. És 
un edifici romànic, de la segona 
meitat del segle XII, amb planta 
d’una sola nau. Una proposta ideal 
per conèixer els paisatges d’una 
part de la Baixa Segarra.e

Tres imatges 
que són ben 
característiques 
dels paisatges 
de la Baixa 
Segarra, 
acompanyades 
de l’església de 
Sant Jaume, a la 
localitat de 
Passanant. JEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una ruta per descobrir l’encant de la Baixa Segarra

QUÈ FEM AQUEST CAP DE SETMANA?

Iniciarem la ruta a Vallfogona de 
Riucorb, un petit poble que con-
serva el seu caràcter medieval. En 
l’actualitat encara es conserven les 
ruïnes del castell dels templers de 
l’any 1190. També destaca l’esglé-
sia de Santa Maria de Vallfogona 
de Riucorb, un temple gòtic amb 
elements romànics. 

Tot i això, el municipi és conegut 
sobretot pel seu balneari i per un 
personatge històric: Francesc Gar-
cia i Torres, el Rector de Vallfogona. 
Aquest sacerdot, que va ser ordenat 
a Vic l’any 1605, era un autor poè-
tic d’estil humorístic, i va tenir rela-
ció amb poetes de l’època com Lo-
pe de Vega. En diferents punts del 
poble podrem trobar referències a 
aquesta figura històrica. 

El balneari és a uns 2 quilòmetres 
del nucli i s’estén al llarg del riu 
Corb. L’any 1901 es va projectar i 
construir el balneari per aprofitar 
les aigües mineromedicinals que 
brollaven en aquella zona. Ja de bon 
principi va començar a funcionar 
amb una gran concurrència de pú-
blic, que buscava gaudir de les noves 
instal·lacions. 

Entre el 1913 i el 1916 s’hi van fer 
noves millores i es van construir més 
habitatges a la urbanització. En 
aquest sentit, convé destacar el con-
junt format pels xalets existents, una 

FORÈS
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Tomàs Palos va rebre fa unes 
setmanes la Medalla al Tre-
ball President Macià. Palos, 
nascut a Jerez de la Frontera 
fa 73 anys però tarragoní des 

dels dos anys, fa més de mig segle que tre-
balla en el món de la joieria, i les seves cre-
acions s’han pogut veure en exposicions 
arreu de l’Estat i també en salons euro-
peus. Ha rebut diversos premis i guar-
dons durant la seva carrera. Entre els 
anys 1975 i 2010 va ser professor a l’Esco-
la d’Art i Disseny de Tarragona. 

Per què creu que li han donat la Meda-
lla Macià? 
És una medalla al treball i la majoria dels 
que hem rebut aquest reconeixement 
enguany vam començar a treballar molt 
aviat, als 13 o 14 anys, com jo mateix. Pen-
so que han valorat els 35 anys que he si-
gut mestre a l’Escola d’Art i Disseny de la 
Diputació. La Medalla Macià la dedico a 
tots els professors de l’escola.  

Parli’ns de com va començar en el món 
de la joieria. 
De ben petit m’agradava manipular amb 
les mans. No hi havia plastilina i feia fi-
guretes amb el fang del carrer. Quan vaig 
acabar l’escola vaig començar com a 
aprenent al taller de joieria Borrut-Ros. 
No cobrava, però aprenia un ofici.  

Però també va estudiar. 
Sí, el que aleshores era l’especialitat d’es-
maltador a l’Escola d’Arts Aplicades o 
Oficis Artístics, que llavors ja depenia de 
la Diputació. Escoles com aquesta i la 
Massana de Barcelona han fet una gran 
feina per evitar que alguns oficis no es 
perdessin. Allà assumeixo la part artísti-
ca i de creació. No t’ensenyen només les 

TOMÀS PALOS
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“Un professor ha de ser valorat per 
provocar els alumnes perquè evolucionin”

l’entrevista

JORDI SALVAT

“Ara en joieria es treballa amb materials que no són 
nobles, com el plàstic, la roba o teixits. Jo he fet servir 

circuits integrals d’ordinador per fer una joia”

amb catorze anys i durava cinc anys, el 
primer comú amb la resta de disciplines 
artístiques. I passava sovint que un 
alumne arribava volent fer escultura i 
acabava especialitzant-se en joieria.  

Com era com a professor? 
Penso que un professor ha de ser valorat 
no pel que sap sinó pel que ensenya i so-
bretot perquè estimula els alumnes, per-
què els provoca perquè evolucionin. Quan 
vaig començar, els alumnes havien d’anar 
a Barcelona a fer la revàlida i recordo que 

sempre treien molt bones notes. Fa uns 
vint anys els estudis van passar de cinc a 
dos anys i va ser un canvi important. He si-
gut mestre potser de més de 500 alumnes, 
gairebé tots els joiers i mestres de joieria 
de Tarragona i d’altres establerts en altres 
punts de Catalunya. L’escola s’ha conver-
tit en una referència a Catalunya.  

Com és la joieria contemporània? 
Les joies ja no es valoren per la pedra, el 
diamant o la quantitat d’or que porten, 
sinó que es té més en compte la creati-
vitat i l’expressió. Ara es treballa amb 
materials que no són nobles, com plàstic, 
roba o teixits. Jo he fet servir circuits in-
tegrals d’ordinador per fer una joia. I un 
joier em va demanar un floc de cabells 
per incloure’l en una creació seva.  

El 2010 es va jubilar com a professor. 
Jo encara continuaria fent de professor. 
Llavors ho vaig poder allargar dos anys 
més perquè volia fer alguna cosa per in-
ternacionalitzar la joieria tarragonina i 
vam organitzar un simposi al qual van 
venir creadors de tot Europa, i cada un va 
deixar una obra a l’escola. Vam aconse-
guir posar Tarragona a l’aparador i vam 
sortir en revistes internacionals. A la jo-
ieria li costa estar als museus. 

Què vol dir? 
Als grans museus d’art contemporani 
costa molt trobar-hi joies exposades. Hi 
ha poques excepcions: la Tate de Lon-
dres o a Munic. I això que els museus 
egipcis i romans estan plens de peces de 
joieria. La fotografia ha entrat, per exem-
ple, en la història de l’art. La joieria no. 
Potser perquè falten col·leccionistes de 
joies. Espero que ben aviat la joieria tren-
qui aquesta barrera.

tècniques sinó que et fan conèixer les te-
ves virtuts i descobreixes que també ets 
un creador. Després em vaig treure el tí-
tol de joieria a la Llotja de Barcelona. 

I d’alumne passa a ser professor. 
Al cap de poc temps d’acabar, el director 
de l’escola em va demanar d’obrir l’espe-
cialitat de joieria, que encara no existia, 
i vaig poder dissenyar-ne el pla d’estudis. 
Va tenir molt èxit i en sis o vuit anys ja te-
níem matriculats una cinquantena 
d’alumnes. Llavors es podia començar 

TJERK VAN DER MEULEN

/camp de tarragona

Mestre joier


