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PROJECTE ■ P R O M O C I O N A L A R E I N S E R C I Ó L A B O R A L

L’Hort Social Vilaniu de
Valls estrena logotip
■ Dos alumnes de l’IES Narcís
Oller, Marc Pastor i Víctor Cha-
cón, van presentar el nou logo-
tip de l’Hort Social Vilaniu di-
jous passat. Aquest hort social
ha beneficiat un centenar de
persones en els primers mesos

de 2014, on s’han format en tèc-
niques agrícoles. L’Hort Social
Vilaniu es va crear ara fa dos
anys com un projecte pioner
que combina la formació i la re-
inserciólaboralapersonesenrisc
d’exclusió social. –A. E.

La regidora de Benestar Social, durant la presentació. FOTO: AJ. VALLS

La cantata
‘Els colors
de l’Àfrica’,
ja en DVD

MÚSICA

■ L’escola municipal de músi-
ca Robert Gerhard de Valls ha
començat a repartir aquesta
setmana el DVD de la cantata
Els colors de l’Àfrica entre els
seus alumnes. El DVD consta
de tres parts, igual que una
obra musical. La primera re-
cull el preludi, on es mostra el
treball realitzat durant el mes
de febrer a les aules per prepa-
rar el concert. Les vuit peces
de la cantata es troben en la se-
gona part, mentre que la ter-
cera és la coda, una mostra
que recull tot el vist anterior-
ment.

La cantata es va estrenar
el passat 2 d’abril, en la qual
van participar els alumnes de
MiM 1 i 2, els d’iniciació, els
alumnes de l’Orquestra Qua-
tre de vuit, el Grup de Vent
Pitjaclaus i els alumnes de
MiM de les escoles Eugeni
d’Ors, Enxaneta i Cor de Ma-
ria. El concert es va dur a ter-
me a la sala d’actes del col·le-
gi Eugeni d’Ors. Dies més tard,
el 5 d’abril, els alumnes van
interpretar la cantata al Cen-
tre Cultural Municipal de
Valls.–A. E.

TEATRE

La Peça Teatre
s’acomiada del curs
escolar
■ El curs s’acaba i el grup d’ac-
tivitats extraescolar del col·le-
gi Cor de Maria presenta
aquesta tarda la mostra Ban-
dolers a l’escenari. Es podrà
veure al Teatre Principal avui
a partir de les sis de la tarda. Es
tracta d’un muntatge on es
podrà veure la feina feta pels
alumnes durant el curs esco-
lar. L’acte està dirigit per l’AM-
PA Cor de Maria i dirigit per Eva
Cabré.–A. E.

VERMUT

L’Espai Trad
organitza un vermut
d’alumnes i
professors
■ Aquest migdia hi ha progra-
mat un vermut i un concert a
l’Espai Trad de Valls. L’acte
ha estat organitzat a mode de
comiat de curs i servirà per
posar en escena tot el que han
après els alumnes durant l’any.
El vermut anirà a càrrec del res-
taurant vallenc El Safareig,
mentre que del concert se
n’encarregaran els alumnes
de l’Espai Trad. La música tra-
dicional passarà a ser la prota-
gonista de la jornada, que co-
mençarà a dos quarts d’una
del migdia. –A. E.

ARIADNA ESCODA

La tarda d’avui, diumenge, arriba
el final de la programació estable
programada per la companyia de
circ Passabarret, que s’acomiada
de Valls amb un espectacle que
aniràacàrrecdelduetreusencCir-
cumbilics, una companyia forma-
da per Ivan Manzanero i Gerard
Morte. En aquesta ocasió, presen-
taran Circumbilics Circus, una ac-
tuació de clowns on l’humor és el
rei de la pista. La imprevisibilitat
i l’espontaneïtat es mesclarà en
aquestespectacleapteperatotsels
públics.

L’actuació es realitzarà a la ve-
la de circ situada als jardins de Ca-
sa Fèlix avui a les sis de la tarda.
Comenlarestad’espectacles,elpreu
de les entrades és de cinc euros.
Latemporadaestabletancadesprés
d’un mes intens ple de malabars,
acrobàcies i gags.

A mode de comiat, Passabarret
ha organitzat també una activitat
pensadaperalsméspetits.Estrac-
ta de l’espectacle de final de curs
que presenta la Circoteca, l’esco-
la de circ de la companyia. L’ac-
tuació tindrà lloc a la plaça del Pa-
ti de Valls i es realitzarà a partir
de les dotze del migdia.

Actuació en solitari
A la carpa no hi actuarà la com-
panyia Passabarret, de manera
que Circumbilics posaran el punt
i final a la programació en solita-
ri. Per altra banda, ahir dissabte
la companyia vallenca va actuar
en la tercera fira del clown que es
celebrà a Vilanova de la Muga, a
la comarca de l’Alt Empordà. En
el marc d’aquesta fira s’hi van
aplegar una quinzena de clowns.
Passabarret van actuar en dues
ocasions, una a les quatre de la
tarda i l’altra a les vuit. En amb-
dós espectacles, els malabars van
ser el centre d’atenció.

Cinc diumenges de circ
Amb aquesta actuació es posa el
punt i final a la programació es-
table de la companyia Passaba-
rret,que,unanymés,haportatper-
sonatges importants de l’escena
del circ a Valls. Enguany, la pro-

gramació ha comptat amb la
presència del famós Leo Bassi, el
qual va estrenar la temporada
amb el seu espectacle de bufó.
Una altra artista destacada va ser
la finlandesa Salima Peippo, la

qual va deixar als assistents bo-
cabadats amb les seves acrobàcies.
La carpa també ha acollit clowns
i companyies del territori, com
és el cas d’Alexandra Martín o la
companyia Circumbilics.
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‘Circumbilics’ tanca la temporada
estable de circ de Cia. Passabarret

El duet format pels reusencs Ivan Manzanero i Gerard Morte actuaran
avui a les sis de la tarda a Valls. FOTO: CIRCUMBILICS

Els reusencs presentaran el seu espectacle
‘Circumbilics Circus’ a la carpa de circ dels
jardins de Casa Fèlix

LITERATURA ■ E N PAT U F E T N ’ É S E L P R OTA G O N I STA

Cossetània presentarà un
nou llibre sobre castells
■ El filòleg vallenc Roger Roig és
un dels autors de Fem castells, un
llibre dirigit a infants que expli-
ca la tradició dels castells. Les
il·lustracions de l’obra van a càrrec
del tarragoní Hugo Prades, el qual
també ha participat en l’edició
d’aquest llibre.

Tant Roig com Prades tenen
experiència en el món editorial,
ja que ambdós han treballat en
aquest sector anteriorment. Amb-
dós autors han treballat per l’edi-
torial Cossetània en altres projec-
tes, com és el cas de l’edició dels
llibres Fem una mona de Pasqua?
i Sant Jordi i el drac, en el qual van
treballar plegatsara fa un any.

El proper dimarts, 3 de juny,
es realitzarà l’acte de presentació
del llibre al Pati de Sant Roc (a
l’Institut d’Estudis Vallencs), a
dos quarts de vuit del vespre.

El llibre forma part de la col·lec-
ció ‘El Patufet i les tradicions ca-
talanes’ de l’editorial vallenca
Cossetània. L’objectiu d’aquest
lot és explicar les festes populars
catalanes més emblemàtiques
als més petits a partir de llibres
que utilitzin textos en vers sen-
zills i grans il·lustracions en co-
lor, fent-los més atractius als lec-
tors principiants. En aquesta oca-
sió, a més, els infants podran
pintar les camises dels castellers
que apareixen a la història amb
els colors de la seva colla, perso-
nalitzant el conte.

L’obra consta de vint-i-qua-
tre pàgines que engresquen els
petits a llegir i alhora entendre
els valors que tenen cabuda en
els castells i les colles castelle-
res. Es podrà adquirir per 5,90
euros.–A. ESCODA

A mode de comiat,
Passabarret ha
organitzat una
activitat pensada
per als més petits


