
EL PORTAL NOU  
Periòdic electrònic de Valls i l'Alt Camp 

  

PUBLICITAT 

 

AGENDA 

Dimarts, 16 d'abril de 
2013 

 
Valls  

 
• A dos quarts de 8 del 
vespre, a la Sala d'actes de 
l'IEV, presentació de la 
memòria de comerços i  
indústries del Barri Antic 
de Valls:  "La vida al  barri:  
indústria al  Barri  Antic  de 
Valls". 
 
Dimecres, 17 d'abril de 

2013 
 

Valls  
 
• A dos quarts de 5 de la 
tarda, al  Consell  
Comarcal ,  xerrada tècnica  
sobre 'Comerç de 
proximitat.  Oportunitats  
del Decret'. 
 
• A les  7  de la  tarda,  a  la  
seu de la  Cambra de 
Comerç i  Indústria de 
Valls,  jornada 'Com 
gestionar persones per 
millorar els resultats de 
l'empresa'. 
 
• A dos quarts de 8 del 
vespre,  a  la  Sala d’Actes de 
l'Institut d'Estudis 
Vallencs, presentació del 
llibre de Pere Altès 
Serra "Temps extraviat".  
 
Dijous, 18 d'abril de 2013 
 

Valls  
 
• A dos quarts de 6 de la 
tarda, a l 'Escola Municipal 
de Música Robert Gerhard, 
tal ler  de música per a nens 
i  nenes que ja caminen i  
f ins als tres anys. 
 
• A les 8 del vespre, al  
Teatre Principal ,  8a 
Trobada de Pianistes de les 
comarques de Tarragona.  
 
• A les 8 del vespre,  a la 
Sala d'Actes de la Casa de 
Cultura,  presentació del 
llibre "Els primers 
castel lers  (1813-1851)" ,  de  

 

Tercer ple a la sala d'actes de l'IEV 
a la conferència que tanca els 
Espais de Diàleg  
Publicat el 14.2.13  

  
La última de les xerrades incloses a la segona edició dels 

Espais de Diàleg que han fet l'Institut d'Estudis Vallencs i la 

parròquia Sant Joan Baptista a Valls ha tornat a omplir la sala 

d'actes de l'IEV, com ja passar amb les dues primeres 

ponències. En aquesta ocasió l'acte ha anat a càrrec de Ramon 

M. Nogués que, acompanyat de la projecció d'imatges, ha ofert la 

xerrada "Cervell i transcendència religiosa".  
 

 

Com és habitual en aquesta convocatòria, després de la 

intervenció de Nogués s'ha obert un torn de debat amb el públic 

assistent. Nogués és doctor en Biologia per la UB, treballa en 

genètica de poblacions, ha estudiant temes de neurobiologia 

evolutiva i ha col·laborat en equips interdisciplinaris de 

neuropsiquiatria. Ha publicat diversos estudis sobre neurologia, 

entre ells "Cervell i transcendència" editat el 2011 per Fragmenta 

Editorial. 

 

Les dues primeres xerrades del cicle van anar a càrrec de Carles Capdevila, director del diari Ara, que va 

parlar sobre "La comunicació ben educada" i d'Antoni Puigverd, escriptor, poeta i tertulià, sobre "Les 

difícils relacions entre la cultura contemporània i la tradició cristiana". En tots tres casos la sala d'actes 

de l'IEV es va omplir de gom a gom. 
 

Etiquetes de comentaris: Societat  
 

 

 

0 comentaris: 

 

Publica un comentari a l'entrada

OPINIÓ 

Després de la ventada, 
penja l’estelada  

 
ANC 
VALLS – 
ALT 
CAMP. 
Durant  
molt de 

temps l ’independentisme 
català s ’h a  e m m i r a l l a t  e n  
el  basc,  i  en alguns 
moments f ins i  tot  ha 
sospirat amb els camins 
del Quebec o Escòcia. Però 
ara,  vés per on, és 
Catalunya qui  sembla  
erigir-se en model de les 
altres nacions sense estat. 
Quina és la  clau d’aquest 
èxit? Doncs sembla que el 
caràcter  c ív ic  i  
t ransversal  del  moviment  
independentista.  A 
diferència d’altres països, 
no són els partits polítics 
els qui actuen de 
catalitzadors del procés, 
sinó la societat civil,  a 
través  d ’eines com 
l’Assemblea Nacional 
C a t a l a n a  i  Ò m n i u m  
Cultural ,  entre  d ’altres,  
capaces de mobilitzar de 
manera  p lura l  i  
apartidista la  ciutadania i  
fer sortir  un milió i  mig de 
persones al carrer per 
demanar la  independència.

Seguir  l legint. . .   

PUBLICITAT 

 

OPINIÓ 

Ous d'or o truita de 
patates congelada?  

  
JORDI 
CARTA-
NYÀ.  
Imagineu 
per  un 
m o m e n t  

que el  veí  del  4art  2a,  en 
Mariano, és el president de 
la comunitat  de veïns.  Ell  
com a responsable cobra 
totes les quotes de l'escala, 
però a vosaltres que viviu 
a l 'àtic us cobra més que 
als altres veïns. Esteu en 

INICI POLÍTICA SOCIETAT CULTURA ECONOMIA ESPORTS OPINIÓ 
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Joan Climent Ferré.  
 
Divendres, 19 d'abril de 

2013 
 

Alcover  
 
• A les  6 de la  tarda,  a  Ca 
Cosme, Recital de poesies 
en diferents llengües i 
poemes de Salvador Espriu. 
 
• A les 8 del vespre,  a Ca 
Cosme, presentació del 
llibre "El dia que 
Catalunya va  dir  prou",  de  
Pere Martí. 
 

Valls  
 
• A les  7  de la  tarda,  al  pati  
de Sant Roc, lectures de 
textos d'autors vallencs, 
novetats d'aquest Sant 
Jordi. 
 
• A dos quarts de 10 del 
vespre,  al  Restaurant Casa 
Fèlix, Sopar de la 
República,  organitzat per 
ERC. 
 

Dissabte, 20 d'abril de 
2013 

 
Alcover  

 
• A les 8 del vespre,  a la 
Sala de Cultura Ca Cosme, 
xerrada de l 'escriptor 
Víctor Alexandre 
sobre 'Nosaltres, els 
catalans'.  
 

La Riba  
 
• A les  7  de la  tarda,  a  la  
sala de conferències de la 
Casa de Cultura,  
Conferència sobre Verdi. 
 

Valls  
 
• De les 9 del matí dos 
quarts de 2 del  migdia,  
visita al Museu de Carros i  
Eines del Camp, 
organitzada per 
l'Associació de Veïns del 
Barri de Sant Josep Obrer. 
Sortida a les 9 del matí de 
la  plaça de la  Sardana.  
 
• De les  10 del  matí  a  la  1  
del  migdia,  al  Pati ,  Parada 
de venda d'estelades de 
l'ANC. 
 
• A les  6 de la  tarda,  al  
Centre Cultural  de Valls ,  
Concert  de la  Cantata 
Popocatepetl a càrrec dels 
alumnes de cant coral  de 
3r  i  4t  de  nivel l  e lemental .  
 
Diumenge, 21 d'abril de 

2013 
 

Alcover  
 
• Dins la V Trobada de 
Motos Antigues del 
MotoClub Alcover, a les 8 
del matí,  Rebuda dels 
participants i  inscripcions 
al Pavelló Municipal.  A les 
9  del  matí ,  Sortida 
direcció al Pla de Santa 
Maria.  A un quart  d '11  del  
matí ,  Esmorzar al  
Restaurant Masia del Pla. 
A dos quarts de 12 del 
migdia,  tornada a  
Alcover.  En arribar,  
aparcament de motos,  
exposició al Cercle 
d'Amics,  l l iurament de 
records i aperitiu pels 
participants.  
 

Bràfim  
 
• A les  12 del  migdia,  a l  
Centre  Cívic ,  l l iurament  

Subscriure's a: Comentaris del missatge (Atom)  

Pàgina d'inici Entrada més recent Entrada més antiga 

un l loc privi legiat ,  teniu 
vistes;  a més,  treballeu 
molt  i  genereu molts 
ingressos per a casa 
vostra!  La comunitat  de 
veïns s 'encarrega de pagar 
les revisions de l'ascensor, 
la neteja de l 'escala i 
l 'assegurança.  Cada veí  
s 'ocupa d'arreglar la seva 
part de la façana i  les 
canonades d'aigua i  gas 
que passen pel seu pis. El 
president de la comunitat 
dóna a cada veí els diners 
per pagar aquestes 
despeses, així cadascú ho 
fa  al  seu gust  i  amb 
l'operari que li sembli 
millor.  Tots els  veïns van 
estar molt  contents amb 
aquesta autonomia de 
funcionament que els hi  
va donar el  president.   
Seguir  l legint. . .   

OPINIÓ 

La lliçó, aquest cop, la 
donen els alumnes de 

l'IES Narcís Oller 
  

JOSEP 
LLUÍS 
ERAS. 
Seria bo, 
molt bo, 
que les 

persones amb 
responsabilitat al 
capdavant de les  
institucions locals, 
comarcals,  provincials o 
nacionals dediquessin uns 
minuts  a  v is i tar  
l'exposició 'Paradís' amb 
una  vo luntat  re f lex iva  
sincera.  Una mostra que 
aquests dies es pot veure a 
la Sala Sant Roc de 
l'Institut d'Estudis Vallencs 
a partir dels treballs dels 
alumnes de Batxil lerat  
d'Arts Plàstiques, Imatge i 
Disseny de l'IES Narcís 
Oller. Una exposició que 
transcendeix el  fet artístic 
i esdevé una lliçó dels 
estudiants a aquells 
disposats a escoltar-la.  
 
Sentir-se atrapat només 
uns segons pel cartellisme 
combatiu,  per la  f iguració 
o la joieria ens pot passar 
en moltes manifestacions 
creatives. Però pren força 
quan arriba de la  mà d'uns 
nois i noies que tenen 
n o m é s  1 6  i  1 7  a n y s .  
Perquè més enllà del valor 
que podem donar a la seva 
expressió creativa,  
qualsevol  persona,  amb un 
mínim de sensibil itat,  
s 'adona que al darrera hi 
ha un crit ,  potser 
inconscient, que cal 
escoltar. 
 
Seguir  l legint. . .   

EL MÉS LLEGIT 

Alba 

Domènech, 

de Vila-

rodona, 

testimoni a Boston de 

l 'atemptat de la Marató 

"Per sort estem bé i tots els 

nostres amics també",  ha 

afirmat des de Boston la 

veïna de  Vi la-rodona, Alba 
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de premis del II Concurs 
l i terari .  
 

Valls  
 
• A les 12 del  migdia i  a  les 
6  de la  tarda,  a  la  carpa de 
circ del Jardí de Casa 
Fèlix, la Cia LP 
presenta "LP Mix". 
 
• A les  6 de la  tarda,  al  
Centre  Cultural  
Municipal,  Ball  de tarda. 

PUBLICITAT 

 

ESPORTS 

Dissabte, 20 d'abril de 
2013 

 
Alcover  

 
• A les  6 de la  tarda,  al  
Pavelló Municipal, CE 
Alcover  – AE Hospitalet 
Infant.  
 

La Riba  
 
• A les  4 de la  tarda,  al  
Camp Municipal,  CF la 
Riba – UE l'Espluga de 
Francolí.  
 

Valls  
 
• De les  10 del  matí  a  la  1  
del  migdia,  al  Club 
Esportiu Vital Sports, Curs 
de defensa personal 
femenina.  
 
• A dos quarts de 5 de la 
tarda,  a l  pavel ló  Xavi  
Tondo, Futsal Valls – 
Fabregat Robòtica 
Castellserà. 
 
• A  6  de  la  tarda,  a l  
pavelló Joana Ballart,  CB 
Valls – Bàsquet Sant Boi. 
 
• A les  6 de la  tarda,  al  
pavelló Xavi Tondo, 
AAEET femení – CB 
Montblanc. 
 
• A les  7  de la  tarda,  a  la  
pista del Vilar,  CP Valls 
ProAuto – Lleida.net 
Alpicat.  
 
• A tres quarts de 8 del 
vespre,  al  pavelló Joana 
Ballart, CB Valls BNA – 
Manyanet Reus.  
 

Vila-rodona  
 
• A les  6 de la  tarda,  al  
Pavelló Municipal, CFS 
Vi la-rodona – CF Vimbodí. 
 
Diumenge, 21 d'abril de 

2013 
 

Vallmoll  
 
• A dos quarts de 5 de la 
tarda,  al  Camp Municipal ,  
CE Vallmoll – CF Pobla 
Mafumet.  
 

Domènech, que el d...  

L 'Ajuntame

nt de Valls 

v a  m e n t i r  

sobre la 

suspensió de compra de 

moble a Ca Creus 

L 'Ajuntament  de Val ls  va  

mentir sobre els motius 

que van portar  a  la  

suspensió del concurs per 

subministrar el  mobil iari  

que s'... 

Un banc 

posa a la 

venda e l  

poble 

abandonat d'Esblada 

(Querol)  per 280.000 

euros 

El poble abandonat 

d'Esblada, al terme de 

Querol,  està a la venda. El 

banc propietari de les 

finques ha posat un preu 

de 280.000 eu. . .  

Dos homes 

s'emporten 

a ple dia 

totes les 

taules d'una terrassa al  

Fornàs de Valls 

Dos homes van aturar  

aquest dilluns, 8 d'abril,  a 

ple dia,  una furgoneta 

davant  una  f leca  i  

cafeteria situada al  

Fornàs, a Valls,  p.. .  

L'equip de 

govern de 

Valls  retira 

del Ple el 

Conveni amb Incasol del 

Museu Casteller 

El Ple municipal de Valls 

que se celebra aquest 

divendres,  12 d'abril ,  no 

incorpora al seu ordre del 

dia l 'aprovació del 

Conven. . .  

VISITANTS 
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Valls  
 
• A les  12 del  migdia,  a l  
pavelló del Vilar,  CFS 
Atlètic Valls  – CF 
Castellvell  del  Camp. 
 
• A  la  1  del  migdia ,  a l  
pavelló del  Vilar,  Futsal  
Valls  femení – CFS Alcover 
B. 
 
• A dos quarts de 5 de la 
tarda, a l 'Estadi del Vilar,  
UE Valls – FC Andorra.  
 

CONTACTE 

Podeu fer-nos arribar les 
vostres informacions, 

act ivitats ,  suggeriments  i  
propostes al correu 

electrònic 
 

elportalnou@gmail.com  

SECCIONS 

C u l t u r a  (2 5 7 )  

Economia (1 4 4 )  

Esports (2 3 5 )  

Opinió (1 5 )  

Política (2 3 8 )  

Societat (4 3 3 )  

CERCA AL BLOC 

S'està carregant. . .   
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