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Avui es donarà el tret de sortida
a una nova edició de ‘PoblaTapa’,
la ruta gastronòmica de La Pobla
que va veure la llum per primer cop
l’any passat i que, vista la bona
acollida, es repeteix enguany i es
dóna per consolidada.

La quinzena d’establiments
adherits a aquesta ruta de tapes
oferiran les seves propostes gas-
tronòmiques tots els divendres,
dissabtes i diumenges, des de
demà dia 16 de maig, i fins al 15
de juny. Tal com es va fer en l’edi-
ció anterior, el preu de la tapa i la
beguda serà de 2,5 euros.

De nou, les persones que ho
desitgin podran participar en la
votació a la millor tapa. Per fer-
ho, se’ls entregarà una guia edi-
tada per l’Ajuntament, en què
apareixen les diferents propostes
gastronòmiques d’aquesta ruta.

Cada cop que els participants
assaboreixin una de les tapes, ob-
tindran un segell de l’establiment
que l’ofereix. Quan s’hagin acon-
seguit un mínim d’11 segells en
una mateixa guia, els participants
podran anar a l’Ajuntament, en
dia laborable de 10 a 14 h, on se-

ranobsequiatsamblagerradel‘Po-
blaTapa’. A més, les persones ma-
jors d’edat entraran automàtica-
ment en el sorteig de tres caps de
setmana a Mallorca per a dues
persones. El sorteig se celebrarà
el dia 20 de juny i els noms dels
guanyadors o guanyadores, es
publicaran al web municipal.

Les guies amb la relació de ta-
pes i establiments participants,

es poden recollir en qualsevol dels
establiments adherits a la inicia-
tiva, els quals estan senyalitzats
amb un cartell indicador. Aques-
ta guia inclou també l’adreça i
telèfon de cada restaurant, així
com l’horari en què serviran les
diferents tapes. Amb aquesta ini-
ciativa, l’Ajuntament vol poten-
ciar la restauració i l’oferta gas-
tronòmica del municipi.
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PoblaTapa, la ruta gastronòmica de
la Pobla de Mafumet, arrenca avui

El cartell amb els establiments participants en el ‘PoblaTapa’. FOTO: CEDIDA

Una quinzena
d’establiments
oferiran les seves
propostes en forma
de tapa i beguda al
preu de 2,5 euros
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Agents turístics es
reuneixen a Mont-ral
■ Aquest passat dimecres, els
diferents representants de les
cases de turisme rural i el sec-
tor de l’hostaleria del municipi
de Mont-ral es van reunir per
tal de debatre les pautes de tre-
ball que s’han d’adquirir per tal
de promocionar el turisme a la
vila.

A banda dels agents turís-
tics, a la reunió també hi van
participar els regidors de turis-
me i hisenda del consistori, que
van confirmar la signatura d’un
conveni amb el Consell Comar-
cal de l’Alt Camp que servirà
per dinamitzar el sector.

La natura i l’entorn paisat-
gístic són els punts forts de la
localitat, que potenciarà aquests
factors amb activitats que es
realitzin a l’aire lliure per tal
d’atraure nous visitants i fide-

litzar els actuals. Per aquest mo-
tiu, es donarà molta importàn-
cia a les noves rutes de sende-
rismeiBTTproposadesenaques-
ta reunió, que van obtenir el
vistiplau dels agents turístics.

En aquesta trobada també
es van posar sobre la taula les
iniciativesproposadesperl’Ajun-
tament de Mont-ral i el Consell
Comarcal. Les dues adminis-
tracions proposen una actua-
lització dels serveis turístics
que s’ofereixen a través de la
pàgina web del consistori i un
augment de la presència del mu-
nicipi a les xarxes socials.

A banda d’això, el programa
també inclou una gestió turís-
tica bàsica del municipi i una
gestió de la base de dades dels
establiments turístics que es
troben a Mont-ral. –A. ESCODA
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La mostra ‘Et prenc la
paraula’ aterra a Valls
■ L’exposició Et prenc la parau-
la. 1714: El català ahir, avui i demà
arriba a Valls a través de la Co-
missió per a la Commemoració
del Tricentenari 1714-2014 i
s’inaugurarà dijous vinent a dos
quarts de vuit del vespre a la sa-
la de conferències de l’Institut
d’Estudis Vallencs.

Durant la inauguració, els
assistents podran veure el do-
cumental 300 anys de fidelitat a
llengua. La mostra es podrà vi-
sitar al Pati de Sant Roc durant
una setmana i servirà per com-
memorar els 300 anys de la cai-
guda de Barcelona davant les
tropes borbòniques.

L’exposició es divideix en 14
plafons on s’expliquen el con-
text i les prohibicions que ha

patit la llengua, a més de con-
textualització i l’explicació de
les diverses prohibicions que
va patir el català.

Tal com ha explicat el comis-
saridelTricentenarideVallsJau-
me Pros, el règim borbònic va
comportar unes conseqüències
negatives indiscutibles pel ca-
talà a causa de la sistematitza-
ció de la prohibició de la llengua.
Per Pros, aquests fets han provo-
cat que actualment es qüestio-
ni un model d’immersió lingüís-
tica com l’actual que ha estat re-
conegut internacionalment.

La mostra esdevé molt adient
per als centres educatius va-
llencs, gràcies a la seva estruc-
turació, la temàtica i l’ús clar i
entenedor del llenguatge.–A. E.

TARRAGONÈS ■ TA M B É A CT U E N E LS D I A B L E S P E T I T S

Trobada Gegantera i Aplec
de Sant Isidre als Pallaresos
■ Els Pallaresos gaudirà dissab-
te de la Trobada Gegantera que
omplirà d’animació places i ca-
rrers del poble que s’iniciarà
amb la cercavila amb els gegants
participants que sortirà del Cen-
tre Jujol per recórrer els carrers
més cèntrics del nucli històric.
Aquesta trobada coincideix amb
el desè aniversari de la creació

de la parella de gegants dels Pa-
llaresos, el Vador i la Tiana.

Diumenge haurà l’aplec de la
FontdelaMinapercelebrarSant
Isidre, amb un esmorzar popu-
lar i el seguici que clourà amb la
benedicció i repartiment del pa,
per donar pas al concert vermut
solidari a benefici de la Lliga con-
tra el Càncer.–J. BORONAT
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