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Divendres, 12

Escultura. Exposició Sensualitat-
Racionalitat, amb escultures de
Joan Escudé.
Taller Cinta Dalmau. Ciutat, 7.
Tortosa (fins al 27 d’octubre).

Història. Exposició Marià Fortuny
1838-1874: Aproximació biblio-
gràfica, que aplega més de sei-
xanta volums sobre el pintor.
Centre de Lectura. Major, 15. Reus
(fins al 3 de novembre).

Pintura. Exposició Expressions, de
Miriam Solé.
Celler de Cal Bolavà. Av, Generalitat,
1. Calafell (fins al 18 d’octubre).

Natura. Senderisme interpretatiu.
Centre de Visitants del Parc Natural
al Montsià. La Sénia (8 h).

Fira. Inici de la Fira del Vent
2012 que tindrà lloc tot el cap de
setmana, juntament amb la Fira
Ramadera i la Fira Multisectorial.
Pavelló Poliesportiu. Escoles, s/n. El
Pla de Santa Maria (18,15 h).

Pintura. Exposició George Grosz,
De Berlín a Nova York.
Caixa Forum. Cristòfor Colom, 4.
Tarragona (fins al 6 de gener).

Clàssica. Classe magistral a càrrec
de Manu Sabaté.
Auditori Pau Casals. Av. Palfuriana,
52. El Vendrell (19 h).

Teatre. Un disgust danès, amb
Elena Fortuny i Ota Vallès.
Sala Trono. Misser Sitges, 10. Tarrago-
na (21 h).

Dissabte, 13

Xerrada. Lactància materna i
homeopatia , a càrrec de Teresa
Sancho, homeòpata i pediatra.
Centre Isis Mater. Baró IV Torres, 16.
Tarragona (18 h).

Gastronomia. III Jornades Gastro-
nòmiques de Tardor.
En deu restaurants del municipi.
Altafulla (fins al 31 d’octubre).

Fotografia. El calaix dels somnis,
amb fotografies de Pep Escoda.
Fundació Caixa Tarragona. Higini
Anglès, 5. Tarragona (fins al 6 de
gener).

Teatre. Juicio a una zorra, amb
Carmen Machi.
Teatre Bartrina. Pl. Teatre, 1. Reus
(21 h).

Diumenge, 14

Solidaritat. Cursa Contra el Càn-
cer de Mama.
Plaça dels Pescadors, 7. Tarragona
(10 h).

Familiar. Activitat Vine al museu
en família! Pots fer una gran des-
coberta!.
Museu Nacional Arqueològic. Plaça del
Rei, 5. Tarragona (11 h).

Tradició. Ballada de sardanes
amb la Cobla Maricel.
Confraria de Pescadors. Passeig Marí-
tim, s/n. Calafell (12 h).

Cinema. Projecció del film Los
descendientes .
CX Auditori Tarragona. Pere Martell,
2. Tarragona (19 h).

Rock. Concert de Shannon & The
Clams + Las Ardillas.
Sala El Cau. Trinquet Vell, 2. Tarrago-
na (21 h).

J. GIRIBETS

Valls acull des d’avui la 8a edi-
ció del Festival de Titelles
Guant, que concentrarà la seva
activitat en un únic cap de set-
mana. Un total de sis companyi-
es protagonitzaran aquesta edi-
ció que finalitzarà diumenge.
La majoria d’espectacles porta-
ran segell català i es podran veu-
re al teatre Principal, però tam-
bé hi haurà una proposta de car-
rer a càrrec de la companyia an-

dalusaYmedioteatro, que actua-
rà dissabte i diumenge al Pati,
oferirà teatre sobre rodes amb
l’espectacle Siete, una obra que
es desenvoluparà en set metres
quadrats. Els encarregats
d’obrir el festival però, seran els
membres de la companyia Pel-
mànec amb un espectacle de ti-
telles per adults titulatDiagnòs-
tic Hamlet. A banda de Valls, els
municipis del Pla de Santa
Maria i Vilabella també acolli-
ran algunes de les actuacions.c

J. GIRIBETS

Arriba un anymés una de les ci-
tes que barregen el comerç, la
cultura popular i la festa. El
Vendrell torna a ser escenari de
la Fira de Santa Teresa que om-
plirà els carrers més cèntrics
d’expositors amb les darreres
novetats de diversos productes
i serveis, amb l’objectiu demos-
trar-los al públic i a les empre-
ses amb la fira multisectorial.
També hi serà present la gastro-

nomia amb el certamen bien-
nal, que enguany pateix alguns
ajustos a causa de la situació
econòmica; la cervesa, que tor-
narà a tenir la seva mostra o
l’art fet amb les mans amb l’ex-
posició de laVIBiennal deCerà-
mica amb obres de ceramistes
d’arreu del món. Diumenge tin-
dran lloc la cercavila i els cas-
tells. Completen la programa-
ció concerts i activitats paral·le-
les que fan que la fira sigui pre-
sent a cada racó del municipi.c

Els diorames que es veuran al festival tracten temes diversos, des de l’edat de pedra fins a l’actualitat
ARXIU

JÚLIA GIRIBETS
Montblanc

D
e clicks n’hi ha de
totes les temàti-
ques que un es pu-
gui imaginar. No-
més cal fer un cop

d’ull aquest capde setmana al fes-
tival Clickània deMontblanc, de-
dicat a aquestes joguines, que en-
guany arriba a la seva cinquena
edició i on es podrà veure una ex-
tensa exposició de clicks agru-
pats en diorames de grans dimen-
sions a l’antiga església de Sant
Francesc. Enguany n’hi ha de
l’edat de pedra, de gals i romans,
de vikings, de Robin Hood, de
l’Oest, de l’època victoriana o
d’un museu aeroespacial.
“Aquest any la temàtica és

molt variada”, diu el vicepresi-
dent de l’associació Som Clicks,
Albert Gil, que s’encarrega de
muntar la mostra. “Coincideix,
però, que en aquesta edició tenim
tres diorames relacionats amb el
mónmedieval, així que l’hem en-
focat com un petit homenatge al
passat de Montblanc”.
El festival és una bona oportu-

nitat per conèixer les principals
novetats d’aquesta joguina que
agrada a nens i adults, i triar i re-
menar entre les capses de clicks
que hi ha a la venda. Com a nove-
tat, per primer cophi haurà unes-
pai multimèdia on es podrà jugar
amb jocs de Playmobil per orde-
nador. A l’antic claustre de l’eslgé-
sia, els més petits també podran
fer volar avionetes de Playmobil i
participar en carreres de quads,
ambels clicks. L’anypassat van vi-
sitar el festival unes 12.000 perso-
nes i es van assolir unes vendes

de 38.000 euros en dos dies.
L’Ajuntament estima que aquest
any la xifra pot ser superior, atès
que el festival es fa en tres dies (di-
vendres, dissabte i diumenge).
Un dels productes estrella

d’aquesta edició podria ser la ree-
dició d’una serie de l’Oest de
Playmobil, molt sol·licitada pels
més nostàlgics, segons apunta
Albert Gil. “Hi ha molta gent de
fora que es desplaça expressa-
ment a Montblanc pel festival”,
afirma. Precisament, la nostàlgia
és un dels pilars de l’associació
Som Clicks. “Molts de nosaltres
rondem els 40 anys i de petits ju-
gàvem amb els clicks”, afirma el
vicepresident. “Quan vas crei-
xent te’n compres un perquè et fa
gràcia i després va un rere l’al-
tre... I amb l’excusa que tens

nens, doncs encara més”. Fins al
punt que l’Albert Gil té a casa se-
va uns 2.000 clicks d’infinitat de
temàtiques. “Noels tinc tots expo-
sats”, diu, però els guarda en cap-
ses ben ordenats. Ara, com a bon
col·leccionista, busca material in-
èdit, descatalogat o de segona mà
que no troba a les botigues. L’as-
sociació té un abast estatal però
lamajoria de socis, una cinquante-
na, són residents a Catalunya.
“No tenim ànim de lucre, el que
recaptem ho donem a hospitals o
a entitats perquè els nens puguin
tenir playmobils per jugar”.c

Txo Titelles, habitual del festival, presentarà Safra i Serafí

La cultura popular hi és present a la festa

C U L T U R A

Els Playmobil
envaeixen Montblanc
en la cinquena
edició del festival
Clickània
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L’universdelsclicks
P I S T E S

LaFira deSantaTeresa
torna al centre delVendrell

Un sol capde setmana
per al festivalGuant


