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SANTA COLOMA

Concert de final
de curs de l’Orfeó
■ Aquest dissabte, dia 5 de ju-
liol, l’Orfeó Santa Coloma rea-
litzarà el concert de final de curs.
Sota el títol Els cants de nostra
terra al cor dels catalans, l’esglé-
sia parroquial acollirà aquest
concert que pretén realitzar un
viatge per la poesia i la música co-
ral catalana de tots els temps
(1300-2014). El concert co-
mençarà a les 10 de la nit. El preu
de l’entrada és de 6 €.-B.A.

CONCA DE BARBERÀ

Obres al cementiri de
Vallfogona de Riucorb
■ Des de fa gairebé una setma-
na s’han començat a portar a
terme les obres de millora pre-
vistes en el cementiri munici-
pal de Vallfogona de Riucorb.
Aquesta obra s’està duent a
terme a través d’una subvenció
provinent del Pla d’Actuació
Municipal de la Diputació de
Tarragona. Aquesta millora
compta amb un pressupost de
74.647,63 euros.-B.A.

CONCA DE BARBERÀ

Arriba la Festa de la Benzina a Barberà
■ Barberà de la Conca acollirà, el proper 6 de juliol, la Festa de
la Benzina. Els participants amb els seus vehicles clàssics i pe-
culiars sortiran de Barberà per dirigir-se a Argençola (Anoia).
Posteriorment hi haurà l’exposició de vehicles a Barberà de la
Conca, a la plaça del Sindicat, i l’inici de visites guiades al celler
modernista amb tast de vi per als participants. A més hi haurà
la posada en marxa de l’Avi Lanz-Bolldog de l’any 53 de la Coo-
perativa Agrícola.-BET ALTARRIBA

CONCA DE BARBERÀ

Els Jocs d’aigua arriben al municipi de Sarral
■ Sarral estrena els Jocs d’aigua, una activitat d’estiu de l’Ofici-
na Jove Conca de Barberà en col·laboració amb els ajuntaments
de l’Espluga de Francolí, Montblanc, Santa Coloma de Queralt,
Sarral i Vimbodí i Poblet. A tots els pobles on es faci aquesta ac-
tivitat lúdica, els jocs començaran a les 11.00 del matí i es reco-
mana als infants i joves que vinguin amb banyador o amb roba
que es pugui mullar.-BET ALTARRIBA

ALT CAMP ■ M Ú S I C A , T E AT R E I C I R C A M A S M I Q U E L

L’auditori Mas Miquel de
Valls acollirà sis espectacles
■ Artistes catalans, anglesos
i mallorquins seran els prota-
gonistes de la programació
d’estiu de la ciutat de Valls.
Jaime Amella, Swing Expe-
rience, companyia Madam
Teatre i Circ Bover són al-
guns dels protagonistes que
realitzaran un total de sis es-
pectacles que es faran durant
el dimarts 8 i el dijous 10 de ju-
liol i entre el dilluns 14 i el di-
mecres 16, i que s’oferiran
gratuïtament a l’auditori Mas
Miquel a partir de les deu de
la nit.

La programació que impul-
sa la Xarxa de Cultura de Valls

Els integrants del Circ Bover, quan van aixecar la seva carpa al Parc
de la Mar. FOTO: CEDIDA

donarà protagonisme als hàbits
mediterranis mitjançant músi-
ca, teatre i circ amb un caràcter
fresc i lúdic per gaudir cada nit
d’estiu.

MONTBLANC ■ E LS M Ú S I C S D E L A CO N C A O F E R I R A N U N CO N C E RT D E CO M I AT

L’orquestra Treu la Pols tancarà la
temporada amb un concert al Claustre
Els músics de l’orquestra Treu
la Pols al teu Instrument’ (TLP)
oferiran un concert aquest diu-
menge al Claustre de Sant Fran-
cesc, a Montblanc, en el marc
dels actes del Festalateva 2014, la
desena Setmana de la Joventut
de Montblanc, coorganitzada pel
Consell Municipal de Joventut
i l’Ajuntament de Montblanc.

Sota la direcció de Borja Moll,
l’orquestra ha preparat un con-

cert amb peces ja conegudes pel
públic que també inclourà can-
çons estrenades recentment. El
repertori està basat en diversos
estils, des de bandes sonores de
pel·lícules o sèries fins a cançons
populars en versió simfònica pas-
sant per temes dels Beatles.

En aquesta ocasió, l’agrupa-
ció musical presenta una nova
proposta i anima els nens i ne-
nes a participar-hi: els músics de

l’orquestra TLP es van sumar al
projecte ‘Dóna la nota’, per rei-
vindicar la importància de l’assig-
natura de música a les aules, com
van fer moltes escoles de la Con-
ca el passat 6 de juny.

Al concert d’aquest diumenge,
6 de juliol, l’orquestra tornarà a
tocar la cançó Mirall de Pau i ani-
ma a assajar-la conjuntament el
mateix dia, a les 19.30 h, al Claus-
tre de Sant Francesc.-B. A.

NADINA CISA

Després de l’èxit aconseguit om-
plint el Teatre Bartrina de Reus
en l’estrena de l’espectacle Una
història amb doble joc el passat dia
26, el projecte col·laboratiu ‘Des-
dezero’ vol tornar a omplir el Te-
atre l’Artesana de Falset aquest
proper diumenge en una represen-
tació que començarà a les vuit de
la tarda.

El projecte està format per
vint alumnes de cursos de cata-
là del Centre de Normalització
Lingüístic de l’Àrea de Reus Mi-

quel Ventura (CNL) i altres in-
tegrants amb inquietuds teatrals
i lingüístiques. La procedència
dels participants de la iniciativa
és molt variada, com per exemple
Rússia, Equador, Andalusia i Co-
lòmbia, igual que les llengües que
parlen, encara que tots tenen un
objectiu comú: aprendre o millo-
rar el seu nivell de català.

Des de l’octubre de l’any pas-
sat, Ferran Vidilla, actor i direc-
tor, ha estat creant un muntatge
teatral totalment nou. L’obra gi-
ra al voltant de dos eixos: el pri-
mer és la reivindicació del poe-
ta reusenc Joaquim Maria Bar-
trina i el segon és la reivindicació
d’un dels plats característics ca-
talans.

La representació també s’em-
marca dins del tancament del
curs de català del CNL i del Pro-
grama del Voluntariat de la Llen-
gua, on es va celebrar el 25è ani-

versari del Consorci de la Nor-
malització Lingüística, i aquesta
vegada a més es compta amb el
suport del Servei Comarcal de
Català del Priorat, l’Ajuntament
de Falset, el Consell Comarcal

del Priorat i la Cooperativa Fal-
set Marçà.

El projecte ‘Desdezero’ és una
adaptació del treball 1, 2, 3... pro-
vant que l’any 2012 va guanyar el
novè Premi d’idees per promou-
re l’ús del català. L’entrada a l’es-
pectacle és gratuïta.

TEATRE ■ FERRAN VIDILLA LIDERA L’ADAPTACIÓ DEL TREBALL ‘1, 2, 3... PROVANT’

El projecte ‘Desdezero’ estrenarà el
seu espectacle a l’Artesana de Falset

Imatge de l’exitosa actuació que va tenir lloc al Teatre Bartrina de Reus. FOTO: CEDIDA

Els alumnes dels
cursos de català del
CNL volen repetir
victòria i glòria amb
la seva obra ‘Una
història amb doble joc’

Durant el procés
els participants
han experimentat
i conegut tot el
muntatge teatral
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