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VALLS

El museu exposa
110 fotografies
d’Agustí Centelles
El Museu de Valls inaugura
avui l’exposició Agustí Centelles. Una crònica fotogràfica.
Anys 30, que ha estat a cura
del crític i historiador de l’art
Daniel Giralt-Miracle. Es tracta d’un recull de 110 fotografies que la Fundació Vila Casas va adquirir l’any 2010 als
hereus del primer fotoperiodista català. La mostra presenta sis àmbits: República,
1931-1936, 19 de juliol i l’inici
de la Guerra Civil, El front, Retrats del front, Rereguarda i El
camp de concentració de
Bram, en un retrat dels anys
trenta al nostre país. L’exposició, la formen negatius que
Centelles va amagar a França
amb ciutadans anònims i figures com ara Manuel Azaña,
Francesc Macià, Lluís Companys, Buenaventura Durruti
i La Pasionaria. ■ J.L.E.

CONCA DE BARBERÀ

Creix l’oferta de
transport públic a
demanda i regular

des a la rehabilitació d’edificis ■ JOSEP LLUÍS ERAS
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desocupats a
la Sareb i que
ncorporar en
u estat.

e cessió d’ús. Aineralitat garanuer per un període sis mesos, en
tòria de l’Ajun-

multirisc per possibles
desperfectes i garantir els
costos de defensa jurídica
en casos d’impagament.
El protocol preveu ampliar la convocatòria d’ajuts
per a la rehabilitació de pisos amb una partida de
60.000 euros, se subvencionarien les despeses de la
tramitació de la llicència
d’obres per a treballs de rehabilitació de pisos o immobles que es destinin a lloguer social a través de la
borsa d’habitatge de Valls.
Els propietaris de pisos per

Els veïns de Barberà de la
Conca disposen des d’avui
d’una nova expedició del servei de transport des de Montblanc els dimarts, a un quart
de vuit del vespre. Aquesta
expedició donarà servei als
usuaris de Barberà de la Conca que arriben a Montblanc
amb altres transports, tant
terrestres com ferroviaris.
D’altra banda, el servei a demanda dels municipis de Savallà, Conesa, les Piles, Pontils,
Vallfogona de Riucorb, Llorac i
les corresponents pedanies es
durà a terme de dilluns a divendres excepte festius. L’horari serà de set del matí a nou
del vespre, prèvia demanda al

