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VALLS ■ S E G O N A R E P R E S E N TA C I Ó A L A C A P I TA L D E L’A LT C A M P

El Grup del Teatre Principal interpreta
la comèdia amarga ‘Tirant de classe’
■ El Grup del Teatre Principal
(GTP) han interpretat aquest cap
de setmana l’obra Tirant de clas-
se, una comèdia amarga que s’ha
representat per segon cop a Valls.
Entre dissabte i diumenge, un to-
tal de tres-centes cinquanta per-
sones no s’han volgut perdre el
retorn de l’obra. Durant una ho-
ra i mitja, els personatges asse-
guren viure una vida que no te-
nen només pel fet d’aparentar ser
millor que els seus excompanys.

El director de l’obra, Isaac Bo-
nillo, assegura que el fet de treba-
llar amb els mateixos actors ha
accelerat els assajos. Bonillo de-
fineix el seu teatre com enèrgic i
amb un ritme trepidant, un dels
elements que ha volgut plasmar
a Tirant de classe. També ha des-
tacat l’augment d’assistència al
teatre respecte de l’any passat,

quan va veure’s afectada per les
festivitats de la Mercè, el Corre-
llengua i Santa Tecla. En aquests
moments, el GTP prepara l’es-

trena de la nova obra Bambolines
del Teatre Principal, la qual es re-
presentarà els dies 26 i 28 de març
i 12 i 13 d’abril.–A. ESCODA

Un dels moments de la funció representada aquest cap de setmana a
Valls. FOTO: CEDIDA

CULTURA ■ A R R I B A R À E L P R Ò X I M D I V E N D R E S

La Volta travessa municipis
de la Conca de Barberà
■ La cinquena etapa de la Volta
a Catalunya passarà per Belltall,
Solivella, la Guàrdia dels Prats i
Montblanc. Serà la més llarga de
l’edició, amb 218,2 km entre Lla-
nars i Valls. El tram de Lilla se-
rà una de les dificultats en els
ports de muntanya de la cursa.

Aquest any, la cursa més po-
pular del país arriba a la seva 94a
edició. La cinquena etapa de la
Volta donarà el tret de sortida
a la localitat gironina de Llanars
i acabarà a Valls. La Conca de
Barberà serà escenari també de
la Volta Ciclista i passarà per
Belltall, Solivella, la Guàrdia
dels Prats i Montblanc. Serà
l’etapa més llarga d’aquesta edi-
ció, amb 218,2 km.

L’atractiu de la Volta es mul-
tiplica per una participació bri-
llant que segueix la tònica dels

últims anys, i és que comptarà
amb una excel·lent participació
de ciclistes com: Joaquim Rodrí-
guez–número1delWorldTour–,
Chris Froome –darrer guanya-
dor del Tour de França–, Nairo
Quintana –segon classificat al
Tour de França 2013–, Alberto
Contador, Bradley Wiggins, Sa-
muel Sánchez i Ivan Basso, en-
tre d’altres.

Els horaris de pas de la cursa
ciclista pel terme municipal de
Montblanc són els següents:
-La Guàrdia dels Prats: entre les
16.16 hores i les 16.47 hores.
-Montblanc, rotonda de l’auto-
pista: entre les 16.18 hores i les
16.49 hores.
-Lilla: entre les 16.24 hores i les
16.57 hores.
-Alt de Lilla: entre les 16.31 ho-
res i les 17.04 h.– B. ALTARRIBA

SANTA COLOMA

Taller de poesia de
Joana Raspall
■ SantaColomadeQueralt,com-
memorant el Dia Mundial de la
Poesia, ha celebrat un taller de
poesia durant aquest cap de set-
mana. Tant divendres i dissab-
te, tothom que s’hagués inscrit
al taller podia gaudir coneixent
l’obra i la vida de Joana Raspall.
El taller, a càrrec de Cristina Vi-
llanueva, va difondre diverses
maneres de conèixer Joana Ras-
pall i va ser més sensorial. A tra-
vés d’espècies i sabors, els assis-
tens van copsar la plenitud de la
poesia mitjançant l’oïda, la vis-
ta, l’olfacte i el gust.–B. A.

POLÍTICA

La Conca vota per la
independència
■ Els dies 22 i 23 de març, les
ANC de la Conca s’han sumat
a la recollida massiva de vots
que s’ha produït arreu de la co-
marca: Montblanc, Vimbodí i
Poblet, Barberà de la Conca,
Santa Coloma de Queralt. El
qui ho demana, ho fa d’acord
amb «la democràcia, les meves
llibertats, la Declaració Uni-
versal dels Drets Humans i l’or-
denament vigent, el dret de lliu-
re determinació, el dret inter-
nacionaliladoctrinadelTribunal
Internacional de Justícia de la
Haia». B. ALTARRIBA

Membres de Barjaula amb el recapte d’aliments. FOTO: CEDIDA

SOLIDARITAT

L’Associació Juvenil Barjaula recapta uns 400
quilos de menjar per a Càritas Montblanc
■ Barjaula, una associació juvenil sense ànim de lucre de Mont-
blanc, va recollir el dissabte passat, 22 de març, 400 quilos de
menjar durant tota la jornada a la plaça Major de Montblanc.
L’associació es mostra molt satisfeta davant la resposta de la gent
que va portar els seus aliments per a Càritas i va ajudar els qui
més ho necessiten. A més, durant tot el dia, també va participar
a les activitats que va organitzar l’entitat. La jornada va acabar
amb una sessió de monòlegs amb Marc Pallisó, Anna Carol i els
membres de la companyia ARA teatre.–B. ALTARRIBA

BET ALTARRIBA

Camp de voluntariat, o també
camp de treball, és un projecte
de feina comunitària dut a terme
per un grup d’entre 6 i 15 volun-
taris i voluntàries de diferents
nacionalitats durant un període
d’entre 7 i 30 dies. Es tracta de
promoure la consciència de trans-
formació social a través d’aques-
ta experiència intercultural i el
treball voluntari.

Sota el títol ‘Neteja i millora
del camí de la resclosa’, l’activi-
tat es farà a Santa Coloma de Que-
ralt durant quinze dies d’agost
d’aquest any. Cada matí, els vo-
luntaris internacionals treballa-
ran en la neteja d’aquest indret
que té un interès històric i cultu-
ral important i que, actualment,
es troba en un estat de conserva-
ció molt precària. L’organització
espera que aquest camp serveixi
per donar una empenta per tal de
recuperar aquest espai. A les tar-
des, els voluntaris realitzaran ac-
tivitats d’esbarjo, lúdiques, cul-
turals, xerrades, visites...

L’activitat estarà coordinada
per Santa Coloma en Transició i
la Fundació Quer Alt. El camp de

voluntariat també és possible
gràcies a la col·laboració amb una
entitat internacional que orga-
nitza camps arreu del món: el Ser-
vei Civil Internacional. A més, en
l’organització també hi col·labo-
ren altres entitats i associacions
colomines com la secció de pa-
trimoni de l’Associació Cultural
Baixa Segarra, el Centre Excur-
sionista Queralt, el grup Festes de

la Minerva i l’Ajuntament de San-
ta Coloma.

Des del SCI, valoren de mane-
ra positiva aquest camp: «Fas al-
guna cosa per ells i s’obren més,
tots som diferents, culturalment
parlant, però ens convertim en
esponges. Descobreixes un país
i tornes amb molta energia». I és
que, sense dubte, és una bona
oportunitat per intercanviar ex-
periències amb persones d’altres
indrets del món i per conviure
amb persones d’altres cultures,
la qual cosa, com diu l’organit-
zació, «sempre enriqueix la cul-
tura pròpia». El voluntari hauria
d’abonar un import d’uns 75 € per
pagar la quota de soci de l’enti-
tat i cobreix l’assegurança du-
rant aquest camp de voluntariat
i les despeses de la gestió.

CONCA DE BARBERÀ ■ E S T R A CTA D ’ U N P R OJ E CT E D E F E I N A CO M U N I T À R I A

Santa Coloma de Queralt vol acollir
un camp de voluntariat pioner

Imatge dels participants a la reunió del dissabte passat al Castell dels
Comtes de Santa Coloma de Queralt. FOTO: B. ALTARRIBA

El dissabte passat, el
Castell dels Comtes
de Santa Coloma va
acollir una presentació
innovadora: un camp
de voluntariat

Aquest camp de
treball es pot
realitzar a partir
dels divuit anys i
sense límit d’edat


