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El Museu Municipal d’Alcover
(MMAL) signarà un conveni
amb l’Institut Català de Paleon-
tologia i el Centre d’Història
Natural de la Conca de Barberà
per unir el fons de què disposa
el museu alcoverenc amb la tas-
ca de recerca i investigació del
jaciment Alcover-Mont-ral.
Amb aquest conveni, el museu
podria acollir equips d’inves-
tigadors que facin un seguiment
de les troballes del jaciment,
així com catalogar i divulgar els
treballs que se’n puguin fer. La
manca d’equipaments per es-
tudiar aspectes de la paleonto-
logia faria, segons apunten fonts
municipals, que el MMAL es-
devingués un centre d’estudi
de paleontologia a les comar-
ques tarragonines.–ACN

V I M B O D Í

Tancada la inscripció
a la Trekorientació

L’organització de la Treko-
rientació a la Ruta del Cister
ha hagut de tancar abans
d’hora les inscripcions per a
la prova que es desenvoluparà
demà a l’entorn del monestir
de Poblet. La xifra límit ha
quedat en els 700 inscrits,
que representa un nou rècord
de participants en aquesta ac-
tivitat esportiva, que té lloc a
la primavera. Cada any es fan
tres proves en dies diferents,
a Vallbona (Urgell), Poblet
(Conca de Barberà) i Santes
Creus (Alt Camp), però en-
guany s’ha reduït a una sola
prova per la davallada de pa-
trocinadors. L’organització
ha afegit dos nous punts de
sortida i quatre tipus de reco-
rreguts.–ACN

RO D A D E B A R À

La Setmana Cultural arriba
amb una trentena d’actes

Les Monges Associació Cul-
tural de Roda de Barà ha posat
en marxa, un any més, la Set-
mana Cultural, que arriba a la
24a edició, amb gairebé tren-
ta actes diferents, de caire
cultural i popular, on no fal-
ten les conferències, teatre,
cercaviles, concerts i exposi-
cions. Ahir ja es va iniciar
l’ampli programa que es per-
llongarà fins al 2 de maig, per
bé que la presentació es farà
avui. A les 19 h, al Casal Les
Monges s’inauguraran simul-
tàniament tres exposicions i
es presentarà el muntatge au-
diovisual que recull les imat-
ges de la Setmana Cultural de
l’any passat i també el DVD
del Grup de Joves d’Esplai Ca
l’Oliverar. A les 20 h, l’actriu
Carme Contreras serà l’enca-
rregada de presentar l’edició
d’enguany, amb posterior ac-
tuació del Ball de Diables.
–JOAN BORONAT

El Museu signa
un conveni
per fomentar
la recerca

A LCOV E R

◗ Els alumnes d’ESO mentre preparen un musical, que s’estrenarà el proper 8 de maig a l’escenari del Principal de Valls. FOTO: DT

Valls disposa d’una gran tradició
teatral. La història de la ciutat
durant els darrers cinquanta
anys n’és un clar exemple. Les
creacions realitzades pel Grup
de Teatre de la Congregació
Mariana de Valls omplien de gom
a gom el Principal durant
dècades al segle passat.

PER GEMMA CASALÉ

Més tard, el relleu el va prendre
el Grup del Teatre Principal, que
encara és actiu amb una extensa
i qualificada producció. Però des
de la vessant formativa, l’IES Nar-
cís Oller també s’està convertint
en un excel·lent planter de nous
talents en el món escènic.

Pel centre hi ha passat, per po-
sar alguns exemples, la popular
actriu Mar Ulldemolins, en Pep
Boada, protagonista de l’obra

Cutlass anatomia d’un pistoler,
i l’Edgar Martínez, l’actor pro-
tagonista del musical Fama i fi-
nalista per Andorra del festival
d’Eurovisió de l’any 2007, entre
molts d’altres.

IES Narcís Oller
Tots ells tenen un comú denomi-
nador: haver cursat els estudis
teatrals i musicals que es realit-
zen des de fa un quart de segle a
l’IES Narcís Oller. Però, a més a
més, el centre imparteix, des de
fa cinc anys, un segon cicle a l’ESO
especialitzat en la vessant artís-
tica. La iniciativa, impulsada l’any
2004, fou pionera a Catalunya i
aquest curs, que ara es troba a les
acaballes. El centre vallenc, a més
a més, disposa d’una nova via del
batxillerat d’arts, que està espe-
cialitzada en les arts escèniques,
la música i també la dansa.

És per aquest motiu que l’IES
Narcís Oller és l’únic institut de
tot Catalunya que disposa dels
mitjans materials i els recursos
humans per a desenvolupar sa-
tisfactòriament l’ensenyament
d’aquestes disciplines.

Els coordinadors dels estudis,
Andreu Dexeus i Jaume Grant,
també han estat els artífexs del dis-
seny de l’itinerari d’estudis tea-
trals i musicals del segon cicle
d’ESO i del batxillerat d’arts es-
cèniques, que s’imparteixen, un
batxillerat que ha despertat l’in-
terès tan del Departament d’Edu-
cació de la Generalitat de Cata-
lunya com del Ministeri d’Edu-
cació espanyol, per aplicar-lo a
altres instituts del país i de tot
l’Estat espanyol.

A més a més, ara els profes-
sors d’aquest centre educatiu va-
llenc també donaran a conèixer

el contingut del projecte educa-
tiu a diversos instituts i centres
concertats, en un pas previ d’in-
f o r m a c i ó a l s a l u m n e s d av a n t
l’obertura del termini per dur a ter-
me la matriculació per cursar els
estudis de batxillerat.

La pràctica
La feina que es fa des del centre
es pot comprovar a través de tot
un seguit d’espectacles, els quals
són presentats posteriorment
davant de la societat vallenca. I,
en aquest context, serà el proper
dia 8 de maig, a les vuit del vespre,
quan s’estreni al Principal de
Valls l’espectacle musical Petits
nàufrags, en el qual han treballat
els alumnes d’aquests estudis,
explicava el professor Jaume
Grant.
■ ■ ■
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Valls, formadora en arts escèniques

◗ Rosa Iglésies mostrant ahir la seva extensa col·lecció de càntirs. FOTO: NÚRIA TORRES/ACN

S O L I V E L L A

Una col·lecció
de 900 càntirs,
en un garatge
El garatge d’una casa particular de
Solivella (Conca de Barberà) es
converteix a partir d’avui en un
museu de càntirs. Rosa Iglésies,
amb l’ajut del seu marit, ha deci-
dit mostrar la seva col·lecció par-
ticular de més de 900 càntirs que
ha reunit per tot Catalunya i l’Es-
tat espanyol, i també d’Amèrica
Central. És una de les col·leccions
de càntirs més apreciades del pa-
ís. Sota el nom del ‘Racó del Càn-
tir’, l’espai s’inaugurarà avui a la
tarda i s’obrirà amb prèvia visita
concertada al Consell Comarcal.


