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PUBLICITAT

I N F O R M A C I Ó

Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.
Per a qualsevol aclariment poden trucar al 902 509 600

Comunica als seus clients i al públic en general de les poblacions a sota indicades que, amb 
la finalitat de seguir invertint i millorant la qualitat del servei elèctric, caldrà interrompre 
el subministrament d’energia, al lloc, el dia i les hores que a continuació es detallen:

BENIFALLET

Dia: 25 d’abril de 2010

Horari: de 7:00 a 15:00 h (Ref. 2753283) 

Carrers afectats: (CARDÓ, COSTUMA, RIXER, 

VALLENPONÇ)
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«Tenim música clàssica,
música pop, rock, però tro-
bàvem a faltar aquest estil
que sabem que a Valls té
molts adeptes», declarava
el portaveu de l’associació
Arenbí, Marc Moncunill,
un jove dissenyador gràfic
al qual el seu pas per la co-
ral Cors Alegres en què es
va formar musicalment
sembla que ha deixat una
bona empremta.

Els organitzadors han
apostat per diferents esce-
naris del barri antic de
Valls. «La cooperativa ens
ha sorprès com a local des-
aprofitat i l’església de
Sant Antoni, també», afir-
mava Marc Moncunill,
que explicava que aquests
dos espais seran usats com
a recinte de les classes ma-
gistrals d’instruments de
vent i de cant que s’han
programat per als dies 17 i
18 d’abril. En un altre tem-
ple, el de l’església de Sant
Joan s ’hi celebrarà el dia
25 d’abril (17.00 h) el con-
cert dels Esclats Gospel
Singers, un cor d’una sei-
xantena de veus que pre-
sentarà l’espectacle That
old spirituals. Però abans
d’aquesta data, el festival,
que durarà deu dies, pre-
sentarà altres propostes
com ara la festa Nu-Soul
(17 d’abril, a mitjanit), que
tindrà lloc al pub Dune.
Per al públic familiar, el
Soul Festival inclou (18
d’abril al migdia i al Pati),
el recital de la Sant Andreu

Jazz Band. En la mateixa
jornada i al Teatre Princi-
pal s’hi escenificarà l’obra
Old records, de la compa-
nyia Mabisho, una comè-
dia thriller que dóna una
visió fresca i alhora iròni-
ca de la música. El pati de
Sant Roc serà l’escenari el
22 d’abril (19.00 h) del
concert teatralitzat que es-
cenificarà la companyia El
Dau i, en un altre escenari,
la plaça de l’Oli, hi actuarà
la formació The Soul Man
Quartet el 24 d’abril. El 25
d’abril (20 h) la cantant
Sara Pi presentarà el disc
Burning a l’Antic Cafè.

El grup The Pepper Pots obrirà
aquest divendres la primera edició

del Soul Festival a Valls
Del 15 al 25 d’abril hi haurà concerts, teatre, classes magistrals i cinema

Les catalanes The Pepper Pots durant un dels seus concerts. LLUÍS SERRAT

ANNA ESTALLO / Valls

● Els organitzadors volen tenir les millors imatges
del Soul Festival. Per aconseguir-ho, han ideat un
concurs de fotografia obert a tothom i en què els
participants podran presentar les imatges captades
durant les activitats que es desplegaran entre el 15 i
el 25 d’abril. El certamen encara no té termini de
presentació de les obres, però l’associació Arenbí
ja el dóna per convocat, perquè els autors puguin
prendre posicions. La cartellera del Soul Festival,
que té un pressupost de 40.000 euros, amb molts
actes gratuïts, proposa també projeccions de cine-
ma. Així, el 22 d’abril (20.30 h) i a l’antic hospital
de Sant Roc es veurà Still Bill, primer premi del fes-
tival internacional de cinema documental i musical
In-Edit’09.

● Tot és a punt perquè aquest diven-
dres, a la nit, la formació femenina
The Pepper Pots salti a l’escenari de
la plaça del Pati per estrenar oficial-

ment la primera edició del Soul Fes-
tival que a partir d’ara formarà part
del cicle de música negra al Camp de
Tarragona, tal com ja va avançar El
Punt. L’associació Arenbí, formada

per joves creadors de Valls, ha vol-
gut integrar aquest gènere musical
en la programació de la ciutat per
omplir el buit que va deixar la desa-
parició dels concerts de jazz.

Concurs de fotografia
A.E. /  Valls

� Exposició d’Álvarez
Keller. La pintora d’ori-
gen suís resident a Salou,
Laura Álvarez Keller, ex-
posa fins al 30 d’abril al
Palau Bofarull de Reus
Contrastes, una sèrie de
quadres recents de pintura
acrílica. La mostra, la va
inaugurar divendres passat
Misericòrdia Montlleó, di-
putada provincial. Laura
Álvarez Keller va néixer a
Sorengo (Suïssa) l’any
1960 i va passar la seva
infància a Madrid. Ac-
tualment, viu a Salou i im-
parteix classes d’idiomes i
de pintura a infants i
adults. / EL PUNT

● La Secuita. El músic i compositor barceloní Jordi
Codina Torrecilla ha composat un trio de corda (vio-
lí, viola i violoncel) dedicat a l’arquitecte Josep Ma-
ria Jujol. La peça s’estrenarà el dissabte 24 d’abril al
temple de Vistabella, una obra dissenyada pel mateix
arquitecte. Titulada Sons a Jujol, la peça serà inter-
pretada pel trio de corda Faustus Trio, format per Sa-
ra Balasch (violí), Pere Plana (viola) i Edgar Ale-
many (violoncel). En el concert també actuaran com
a solistes Biel Garzón (oboè) i Lluís Garcia-Colet
(trompa), a més de la coral Albada de Reus, dirigida
per Emilio Sanz. L’acte començarà a les sis de la tar-
da, al temple de Vistabella, i s’obrirà amb un parla-
ment de l’alcalde de la Secuita, Eudald Roca. A més,
mossèn Miquel Barberà, musicòleg, oferirà comen-
taris sobre la nova peça musical. L’entrada al concert
és lliure. / EL PUNT

LA SECUITA
El músic Jordi Codina estrena a Vistabella
una composició dedicada a l’arquitecte Jujol

● Tarragona. Com a culminació dels tallers d’interpre-
tació poètica El cos i la paraula, Caixafòrum Tarra-
gona ha organitzat per dijous (13.00 h) la Festa de la
Poesia, en què participarà l’actriu Rosa Cadafalch.
En la festa, hi actuarà una representació dels grups
que han participat en els tallers, i que pertanyen als
centres educatius Àgora, de Salou, i Pons d’Icart i
Sant Rafael, de Tarragona. Els nois i noies faran una
lectura dels poemes que han treballat en els tallers, i
compartiran escenari amb l’actriu, que també farà
una interpretació poètica. / EL PUNT

TARRAGONA
L’actriu Rosa Cadafalch participarà en la
Festa de la Poesia de Caixafòrum

● Tarragona. La companyia Mayéutika encetarà demà,
dimecres, la Mostra de Teatre Jove de Tarragona,
amb l’obra de creació pròpia Flex momentum.
Aquest espectacle, que es podrà veure al Teatre Me-
tropol a dos quarts de deu del vespre, té com a ingre-
dients principals l’il·lusionisme i l’humor, a més de
nombrosos efectes visuals que han estat creats espe-
cialment per a aquesta estrena. L’argument gira al
voltant de la presentació del treball de fi de carrera de
tres estudiants d’enginyeria que han descobert un
aparell revolucionari capaç de deformar la realitat.
«L’espectacle ha estat concebut perquè la gent passi
una bona estona i vegi efectes d’il·lusionisme curio-
sos: aparicions i desaparicions, levitacions de perso-
nes, canvis de roba i manipulació», segons explica el
director, Òscar Elgarrista. / EL PUNT

TARRAGONA
La companyia Mayéutika obre la Mostra de
Teatre Jove al Teatre Metropol


