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ALT CAMP ■  F I N S  A L  9  D E  G E N E R,  S ’ H A N  P R O G R A M AT  U N A  Q U I N Z E N A  D ’A CT E S

Dimecres, Alcover engega les activitats 
de Nadal amb una tarda ben familiar
■ Alcover ha programat del 7 de 
desembre al 9 de gener una quin-
zena d’actes per a tots els públics 
per celebrar les festes de Nadal i 
de Reis. Un any més, els petits de 
la casa seran els principals prota-
gonistes d’aquestes propostes 
nadalenques.  

Els actes començaran dime-
cres amb un berenar infantil, ta-
ller de dibuixos, cantada de na-
dales a càrrec de Coral Adults 
de l’EMMA, l’encesa de llums de 
Nadal i a continuació, entrega 
de premis de la decoració nada-
lenca dels aparadors de les boti-
gues d’Alcover. 

Com a novetat, l’Associació 
de Comerciants d’Alcover amb 
la col·laboració de l’Escola Ma-
re de Déu del Remei han engegat 
la campanya Guarneix les boti-
gues. Un total de 200 alumnes de 

P-4, P-5 i 1r i 2n de primària se-
ran els encarregats de guarnir els 
aparadors dels 34 establiments 
participants.  

El divendres 16 de desembre, 
a les 15 h, el Pavelló Municipal 
acollirà la Cantada de nadales a 
càrrec dels alumnes de l’Escola 
Mare de Déu del Remei. L’ende-
mà, el dissabte 17, tindrà lloc el 
Mercat de Nadal amb les boti-
gues al carrer. A més a més, du-
rant el matí el Museu d’Alcover se-

rà l’escenari de l’espectacle de 
màgia a càrrec del mag Frank.  

El dissabte 24 de desembre, a 
les 12 h, es durà a terme l’acte de 
bateig del Camp d’Esports Mu-
nicipal d’Alcover que portarà el 
nom del porter alcoverenc del 
Real Madrid CF, Kiko Casilla, un 
acte que comptarà amb la pre-
sència del jugador i que estarà 
ple de sorpreses.  

El dilluns 26 de desembre, 
Sant Esteve, a les 13 h, se cele-
brarà un dels actes més esperats 
per als més petits: la cagada del 
tió més llarg del món, que cada 
any aplega tots els infants de la 
vila. Al vespre, el Convent de les 
Arts d’Alcover acollirà el Con-
cert de Nadal amb el Cor ciutat 
de Tarragona.  

Destacar també el Parc Infan-
til de Nadal amb diferents acti-

vitats i que estarà actiu del 28 al 
30 de desembre de 10 h a 13 h i de 
16 h a 19 h, al Pavelló d’Esports i 
al Pavelló de les escoles.  

El nou any l’obrirà l’arribada 
dels patges reials per recollir les 
cartes dels nens i nenes. Serà el 
diumenge 1 de gener, a les 13 h, al 
Cercle d’Amics. El mateix dia a 
les 18 h es farà el Pessebre Vivent 
que permetrà recaptar material 
escolar per als més necessitats. 

El dijous 5 de gener, a les 18.30 h, 
Ses Majestats els Reis d’Orient 
arribaran a l’Estació de tren d’Al-
cover. A continuació es farà la Ca-
valcada pels carrers del poble que 
finalitzarà amb una màgica en-
trada a la plaça Nova on es farà el 
Pregó Reial i se’ls farà entrega de 
la clau de la ciutat. Finalment, el 
dilluns 9 de gener, es farà el sor-
teig de la campanya de Nadal dels 
comerços a les 20 h a Ca Cosme. 

Un dels actes més esperats és la cagada del tió més llarg, que es farà el 
26 de desembre. FOTO: CEDIDA

Els alumnes 
d’educació infantil i 
primària són els 
encarregats de 
guarnir aparadors

E l 15 d’octubre passat es va 
celebrar la Cinquena Tro-
bada de Centres d’Estudis 

del Camp de Tarragona, la Con-
ca de Barberà i el Priorat al castell 
de Masricart de la Canonja sota 
el tema central ‘L’arqueologia i 
el món local’. 

El desenvolupament de la jor-
nada, els temes tractats, l’inter-
canvi d’experiències i de les di-
ferents situacions que afecten 
les investigacions arqueològi-
ques engegades des de les enti-
tats culturals locals, ens ha fet 
reflexionar sobre el seu encaix 
actual davant la innegable em-
penta dels grups investigadors 
sorgits a redós de la recerca uni-
versitària la qual aglutina més 
mitjans humans, econòmics, re-
cursos i coneixements davant 
aquestes més modestes entitats 
considerades com les ‘parentes po-
bres’ de la recerca.  

Dinamitzadors culturals de 
llarga tradició, els centres d’estu-
dis locals han suplantat i encara 
molts cops suplanten, les man-
cances de les nostres instituci-
ons culturals públiques.  

Ara bé, encara que molts in-
vestigadors s’han format dins 
d’aquest entorn local, encara s’ar-
rossega, des de cercles oficials, 
la percepció que són generadors 
d’una cultura de segona, de baix 
perfil, adreçada al seu entorn més 
immediat i amb un interès limi-
tat. Obra de lletraferits, rates de 
biblioteca, afeccionats volunta-
riosos i d’altres sinònims que es 
contraposarien als historiadors 
o, en el nostre cas, als arqueòlegs 
d’ofici. 

Cal arraconar actituds de go-
vernants locals que no es creuen 
la vàlua del seu patrimoni fins 
que aquest ha estat enaltit per 
una institució acadèmica univer-
sitària, oblidant-se dels seus in-
vestigadors, sorgits de l’àmbit 
dels estudis locals, i dels resul-
tats dels seus anys d’estudi. 

D’altra banda, a aquesta situ-
ació hi podem afegir la inexistèn-
cia, molt sovint, d’una institució 
museística local dinamitzadora. 
Museus semiensopits i capats, 
incapaços d’ordir una identitat 
local i limitats en les seves funci-
ons d’estudi, educació i gaudi. A 
la manca de difusió i d’un espai 

expositiu arqueològic, la Comis-
sió d’Arqueologia de l’Institut 
d’Estudis Vallencs / Museu de 
Valls hi ha posat inventiva utilit-
zant el món virtual. Des de fa uns 
mesos es pot consultar el web 
https://vallsarqueologic.com, on 
es poden trobar articles d’inves-
tigació sobre els jaciments del 

nostre terme, actualitat, notíci-
es i presentació de peces de les 
nostres col·leccions.  

Tot plegat és per establir re-
ciprocitats i afinitats entre el nos-
tre treball i el públic que és habi-
tual a aquests continguts però 
també al que pot existir en po-
tència però que, per manca d’ei-
nes de coneixement i divulgació, 
no ens coneix. 

Aquests fluxos de coneixe-
ments tan insuficients també re-
cauen en l’àmbit de la recerca uni-
versitària que no ha sabut o no 
ha volgut vincular-se de forma 
seriosa amb la xarxa de centres 
d’estudis locals.  

Al nostre entendre, aquesta 
deficient interacció o intercanvi 
de coneixements ha perjudicat 
ambdues institucions. Fa la im-
pressió de situar-se en realitats 
paral·leles que es miren de cua 
d’ull però que, si arribessin a con-
vergir en interessos comuns, en-
grandirien les seves mútues recer-
ques potenciant la integració de 
sinergies. 

Reconèixer les seves funci-
ons distintives dins el territori 
i, en una relació que beneficiï a 
ambdós organismes, aprofitar i 
maximitzar les millors qualitats 
de cadascú per confluir en un ma-
teix objectiu.

❞S’arrossega la 
percepció que els 
centres d’estudis 
locals són de segona

Valorar la investigació local
L’ANÀLISI  
PER M. ESTER 
FABRA I SALVAT 
Comissió 
d’Arqueologia de 
l’IEV

La Comissió d’Arqueologia de l’IEV / Museu de Valls ha posat en marxa un web amb articles d’investigació sobre els jaciments locals. FOTO: CEDIDA


