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La temporada professional de
tardor dels Teatres de Valls arri-
ba demà divendres al seu final
amb l’espectacle de dansa El llac
dels cignes, presentat pel Leonid
Yacobson Ballet Theatre, proce-
dent de Sant Petersburg.

La companyia ofereix al Cen-
tre Cultural (22.00 h) un dels ba-
llets del compositor del roman-
ticismerusTxaikovski.Apartirdels
contes originaris explica la his-
tòria d’Odette, una princesa con-
vertida en cigne per un bruixot.

El preu de les entrades és, se-
gons les zones, de 18 i 20 euros, que
amb les bonificacions del carnet
cultural esdevé de 12 i 13 euros.

40 ballarins
Amb quaranta ballarins, el Ballet
del Teatre Yacobson, des del 1969,
ha realitzat gires per nombrosos
països de tot el món, alhora que
ha estat guardonat amb els pre-
mis més destacats d’Europa.

A Catalunya ha passat per di-
ferents escenaris els darrers me-
sos i ara arriba a la capital de l’Alt
Camp, que ha apostat per l’es-
pectacle de qualitat.

Des de l’any 2011 la companyia
està dirigida per una de les figu-
res principals del Teatre Mari-

insky, Andrian Fadeyev. Nascut
a Sant Petersburg l’any 1977, An-
drian Fadeyev és un dels direc-
tors de ballet més joves de Rús-
sia i un destacat ballarí. Tot i la
seva joventut, compta amb una
àmplia trajectòria forjada en els
principals teatres del món i pos-

seeix alguns dels guardons més
prestigiosos de la dansa.

Solista
Des de 1995 i fins al 2011 va ser
solista al Ballet del Teatre Mari-
insky, amb la companyia del qual
va ballar per tot el món, com l’Òpe-
ra de Berlín, l’Òpera de Viena, la
Royal Opera House i el Covent
Garden de Londres, l’Òpera de
Roma, el Kennedy Center de Wa-
shington o el Teatre Nacional de
Tòquio.

Amb l’espectacle, Valls tanca
el cicle de tardor als teatres amb
un èxit de públic. Els organitza-
dors han volgut portar a escena

un programa de qualitat i tancar-
ho de la millor manera possible
amb un conjunt de prestigi inter-
nacional.

Ara es preparen els calenda-
ris i representacions que es fa-
ran enguany als teatres de la lo-
calitat.

CULTURA ■ E S P O S A E N E S C E N A D E M À D I V E N D R E S, 3 D E G E N E R ( 2 2 . 0 0 H O R E S )

‘El llac dels cignes’ omplirà de
dansa el Centre Cultural de Valls
L’espectacle va
a càrrec de la
companyia russa
Leonid Yacobson,
amb 40 ballarins
damunt l’escenari

El conjunt és un
dels de més prestigi
internacional i
destaca el director
Andrian Fadeyev

Valls prepara
l’Exposició
internacional
d’aus de raça

DEL 17 AL 19 DE GENER

■ Més de 2.500 aus de 250 cri-
adors de diferents països eu-
ropeus es donaran cita a la 27a
edició de l’Exposició-Concurs
Internacional d’Aus de Raça
Ciutat de Valls que se celebra-
rà a la Sala Kursaal entre el 17
i 19 de gener. La trobada està
organitzada per l’Associació
de Criadors d’Aus El Franco-
lí i l’Ajuntament de Valls.

L’organització calcula que
s’exposaran més de 2.500 ani-
mals entre races de coloms,
gallines, oques, ànecs, galls
dindi, conills, cobais, espèci-
es silvestres autoritzades de
faisans, ànecs, tórtores, per-
dius, guatlles i ocells exòtics.

Enguany és la primera edi-
ció de mostres de gallines i co-
loms com l’Euskal-Oiloa (bas-
ca) o la Butxera Valenciana. A
més de races catalanes com
Xorreras, Ull de Maduixa, Re-
filador i Vol Català.

La mostra manté el Con-
curs Internacional de Cria-
dors de Coloms Figuretes, la
raça estrella a Valls, amb 120
exemplars, o el Campionat de
Coloms Autòctons de la Re-
gió Mediterrània Espanyola.
També es consolida el Con-
curs Nacional de Colom Car-
rier, el colom missatger més
antic del món.

Destacalaparticipaciódeles
associacions alemanyes que
participen des de fa més de 20
anys a Valls i del Club de Ra-
ces Ibèriques de França, que
participarà per tercer any con-
secutiu, a més de les associa-
cions i clubs de tot l’Estat que
aposten per Valls per presen-
tar els diferents exemplars.

Al centre de la imatge, el destacat ballarí Vladimir Iznov representant Sigfrid. FOTO: PERE FERRÉ

OBRES ■ E L P R E S S U P O ST É S D E 2 4 . 2 0 0 E U R O S

Valls encarrega el projecte
del futur museu casteller
■ L’Ajuntament de Valls ha apro-
vat l’inici de l’expedient de con-
tractació de serveis d’enginye-
ria, d’instal·lacions i assistència
tècnica per la redacció del pro-
jecte bàsic i executiu del Mu-
seu Casteller de Catalunya a
l’àmbit d’Espardenyers.

Amb l’encàrrec es comença
a dissenyar al detall com serà el
museu. També ha aprovat el plec
de clàusules administratives i

tècniques que han de regir aquest
contracte, que té un pressupost
de licitació de 24.200 euros (IVA
inclòs).

Paral·lelament, i pel mateix
import, també s’ha aprovat el
plec de clàusules i s’ha iniciat
l’expedient de contractació de
serveis d’enginyeria d’estruc-
tures i assistència tècnica per
la redacció del projecte bàsic i
executiu del Museu Casteller.

ACTIVITATS ■ S ’A L L A R G A R A N F I N S D I S S A BT E

La Fira del Parc de Nadal de Valls dóna
pas als tallers de les entitats locals
■ Després que el dissabte 21 de
desembre engegués la fira d’atrac-
cions del Parc de Nadal ubicada
a la plaça del Quarter, i el passat
diumenge 29 ho fessin els tallers
circenses a la vela de la compa-
nyia Passabarret instal·lada al
Pati, avui 2 de gener és el torn dels
tallers de les entitats.

Aquests tallers es desenvolu-
paran a l’escola Enxaneta i res-
taran actius durant tres jorna-

des, concretament fins aquest
dissabte, 4 de gener. Dotze enti-
tats estrenen aquest espai com a
nova ubicació per a una de les tres
àrees del Parc de Nadal vallenc.

De tot tipus
La temàtica és la creació de punts
de llibre, polseres, mandales, de-
coracions nadalenques, pintura
a les cares, cistelles de bàsquet i
pilotes de paper, o d’habilitats en

bicicleta. També es comptarà amb
la Mulasseta i de l’Ós petit que
podran ser ballats pels infants
voluntaris per conèixer la tradi-
ció festiva.

L’horari és des d’avui fins al
dissabte 4 de gener (d’11.00 a 13.30
i de 17.00 a 20.00 h). De manera
paral·lela, els tallers circenses de
la companyia Passabarret de Valls
estaran oberts d’11 a 14 i de 17 a
20 h fins al dissabte, 4 de gener.

CAMP Concurs. L’associació Auvënguen, jóvens de l’Espluga acull fins al 6
de gener fotos sobre el Nadal. Es poden penjar a Facebook, Instagram
o Twitter amb el ‘hastag’ #nadalespluga13 i l’etiqueta @auvenguen.

Ara es prepara la
posada en escena
d’una nova
temporada amb
les millors obres


