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El Patronat Municipal d’Esports
de Valls tornarà a apostar per la
marxa nòrdica entre les seves
propostes, després de la bona
acollida que va tenir aquesta ac-
tivitat en la seva estrena, el 24
de novembre, en què es van esgo-
tar les places disponibles.

Per al diumenge 20 de gener i
el dissabte 2 de febrer ha progra-
mat sessions d’iniciació, mentre
que els esportistes més experi-
mentats també podran partici-
par en la sessió de perfecciona-
ment programada per al dissab-
te 26 de gener.

Igual que en la primera edició
d’aquesta activitat, que va aple-
gar en un matí quaranta perso-
nes, l’encarregat de dirigir les
sessions serà el tècnic de la Fe-
deració Espanyola Sergi Garcia.

En el cas de les sessions d’ini-
ciació, s’ensenyarà la tècnica a
través de diversos exercicis que
es desenvoluparan al camp de
gespa natural del Fornàs i, tot se-
guit, posaran en pràctica el que
hauran aprés pel circuit de cros.

Els participants en la sessió
de perfeccionament duran a ter-
me l’activitat al camí d’Alió inci-
dint en un treball més tècnic i de
capacitat cardiorespiratòria.

La marxa nòrdica és una dis-
ciplina en què els esportistes ca-
minen amb bastons imitant l’es-
til dels esquiadors. Aquesta és
una metodologia utilitzada pels
esquiadors de fons finlandesos
per entrenar-se en èpoques amb
manca de neu. La marxa nòrdi-

ca es practica amb uns bastons
adaptats que permet als practi-
cants desenvolupar també els
músculs del tronc i la part supe-
rior del cos mentre es camina.

Per poder participar en aques-
ta activitat s’ha de fer una ins-
cripció prèvia al Centre Espor-
tiu Municipal El Fornàs. Les ses-
sions d’iniciació seran gratuïtes
per als abonats al centre i costa-
ran 7 euros a la resta d’usuaris.
El PME ha previst 4 sessions en
total. Es desenvoluparan a les
10 h i a les 11.30 h el diumenge 20
de gener i el dissabte 2 de febrer.

Perlasevapart,lasessiódeper-
feccionament tindrà lloc el dis-
sabte 26 de gener i costarà 5 eu-
rosalsabonatsi10alarestad’usua-
ris. Les places per participar en
aquesta activitat són limitades.
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Valls promou tres noves jornades
de marxa nòrdica pel camí d’Alió
El 20 de gener i el 2 de
febrer es faran sessions
d’iniciació i el 26 de
febrer n’hi haurà una de
perfeccionament per
als més experimentats
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A la venda, les entrades i els abonaments
de la nova programació cultural de Valls
■ Des del proper dimecres 16 al
dimarts 22 de gener s’inicia a les
taquilles del Teatre Principal la
venda dels abonaments de la no-
va temporada d’adults i la de
l’abonament petit, per als espec-
tacles familiars. Per a l’abona-
ment de teatre s’han escollit els
espectacles adreçats a públics
més amplis: Dubte, amb Mar Ull-
demolins acompanyada de Ra-
mon Madaula, Nora Navas i Ro-
sa Maria Sardà i dirigits per Síl-

via Munt; el fenomen Operetta, i
El nom, de Joel Joan.

L’abonament de teatre es ven-
drà a 40 euros i, per als posseïdors
del carnet cultural, baixa fins a
36. Els quatre espectacles des-
tinats als públics familiars es po-
dran adquirir a través dels abo-
naments petits, amb els quals
per 15 euros es podrà accedir a
tots els muntatges protagonit-
zats per artistes absolutament
consolidats.

Durant aquests dies també es
podran adquirir entrades soltes
per a la resta dels espectacles fo-
ra d’abonament. En aquest sen-
tit, seran a la venda les entrades
vinculades a la celebració de la
Mare de Déu de la Candela, que
enguany protagonitzen els va-
lencians Obrint Pas, amb l’es-
trena a les comarques de Tarra-
gona del seu nou concert acústic,
i amb la reposició del Ball de la
Candela.
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Continua el cicle d’hivern
de cantautors ‘Al Caliu’
■ Aquest mes de gener conti-
nua el cicle d’hivern de cantau-
torsdelterritori‘AlCaliu’,uncic-
le de concerts que va començar
el desembre i que busca que els
cantautors de la zona puguin
donar-se a conèixer.

El cartell està format per una
dotzena de cantautors i ban-
dautors quasi tots procedents
de petits pobles de la Conca,
l’Alt Camp i el Baix Camp, i la
iniciativa ha estat engegada per

l’Associació La Cultural Jordi
Francolí. Aquesta entitat de
l’Espluga havia organitzat l’es-
tiu passat el concert Riubom-
bori, que ja s’ha convertit en
un bon aparador per als can-
tautors i grups del territori.

Aquest mes de gener hi ha
programats concerts a la Sala
Teatre de Barberà de la Conca i
a Cal Jijonenc de Montblanc. En
elspropersmesoss’ampliaranels
concerts a l’Espluga i Valls.

■ El Centre de Llorenç del Pe-
nedès oferirà un ampli ventall
de propostes en els pròxims
mesos gràcies a l’Espai A Xar-
xad’ArtsEscèniquesAmateurs
deCatalunya,temporadad’es-
pectacles que ofereix les mi-
llors propostes amateurs pro-
duïdes en territori català. Es
tracta d’un cicle que impulsa
la Generalitat, la Federació
d’Ateneus de Catalunya i dife-
rents entitats que agrupen
grups d’esbarts, de teatre, de
corals i bandes del país.

La primera presentació de
l’EspaiAseràl’espectacleElsco-
lors de la dansa, de la formació
de Sant Cugat del Vallès Grup
Mediterrània, el 27 de gener.
L’espectacle presenta un co-
llage de diverses danses popu-
lars i creadors amb la intenció
de mostrar la diversitat de for-
mes de ballar que es troben al
territori català.

El teatre serà la segona pro-
posta, el 10 de febrer, amb la
representació del clàssic de
Josep Maria de Sagarra El cafè
de la Marina. El muntatge està
produït pel grup de Granollers
Quatre per Quatre. L’obra, que
explica la història d’una noia
amb un secret inconfessable,
es va presentar a la Fira Medi-
terrània de Manresa. La Ban-
da de Música del Prat aportarà
el 21 d’abril la proposta musi-
caldelcicleambl’espectacleHo-
menatge al Pop & Rock. Els dos
estils es combinen en un re-
pertori que recorda forma-
cions clàssiques del gènere
com Deep Purple o Queen.

Finalment, el 5 de maig, el
cicle clourà les presentacions
al Centre de Llorenç amb l’es-
pectacle coral L’esperit i la pa-
raula. Sota la direcció d’Alfred
Cañamero, la Coral Mixta
d’Igualada presentarà un re-
pertori amb peces de Monte-
verdi, Cererols o Bach, entre
d’altres.

L’Espai A omple
de propostes el
Centre de
Llorenç
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Visita guiada del Bosc de Virgili
■ El proper diumenge, dia 20,
coincidint amb la Festa Major
d’hivern de Vallmoll, es farà la
segona visita guiada del Bosc de
Virgili.

En aquesta visita ens endin-
sarem en la importància que
va tenir el poble en època me-
dieval, en especial atenció al
seu enclavament, entre dues
de les vies de comunicació més
importants del Camp de Tarra-
gona en els segles XIII i XIV, i
sobretot per entendre els orí-
gens del municipi i el seu lle-
gat patrimonial.

Les persones que vulguin
conèixer aquesta iniciativa, hi es-
tan convidades. Les inscripcions
són gratuïtes i s’han de fer fins al
18 de gener al telèfon 977 608
560 o a l’adreça electrònica turis-
me@altcamp.cat o bé a l’Ajunta-
ment de Vallmoll al 977 637 087.

Aquesta activitat anirà a càrrec
de l’empresa Àrea Arqueologia i
Serveis al Patrimoni SCP i s’orga-
nitza amb la col·laboració del
Fons Europeu de Desenvolupa-
ment Regional, el Patronat de Tu-
risme de Costa Daurada i l’Ajun-
tament de Vallmoll.
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Un moment de la sessió de marxa nòrdica que va tenir lloc a Valls el mes de novembre passat. FOTO: DT


