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TARRAGONÈS ■  TAMBÉ ES PODRÀ FER UNA VISITA A LES INSTAL·LACIONS DE L’ENTITAT 

La Cooperativa Agrícola de Salomó 
celebra diumenge l’esmorzar de l’oli nou
■ Aquest diumenge la Cooperati-
va Agrícola de Salomó organitza 
l’esmorzar de l’oli nou al pati de 
l’entitat, a les 9.30 hores. Les pre-
visions apunten que es pot supe-
rar l’afluència de participants, 
que l’any passat es va situar al vol-
tant de les 600 persones. 

El motiu és obvi: gaudir d’una 
jornadda lúdica i poder fruir de 

l’esmorzar popular, a base de pa 
torrat, amb llonganissa, cansala-
da o arengada, sucat amb l’oli ex-
tra verge d’oliva arbequina, tan ric  
i tan saludable, acompanyat de 
mandarina de postres, del vi de la 
Cooperativa  i cafè. El preu del ti-
quet és de 5 euros per persona. 

Els visitants podran adquirir 
allí mateix ampolles i garrafes d’oli 

verge extra El Vergerars, el ma-
teix que s’haurà tastat a l’esmor-
zar, com també el vi blanc Alfa de 
Salomó, que elabora la Coopera-
tiva Agrícola. Un altre dels atrac-
tius de la festa és fer una visita guia-
da a les instal·lacions de l’entitat: 
celler, molí vell i molí actual, per 
veure el procés d’elaboració del vi 
i de l’oli. –JOAN BORONAT

CONCA DE BARBERÀ ■  S I G N AT  E L  CO N T R A CT E

Montblanc externalitza la 

gestió de l’enllumenat públic 

■ El dilluns passat l’Ajuntament 
de Montblanc va signar amb l’em-
presa Imesapi el contracte de 
serveis energètics de les instal·la-
cions d’enllumenat públic.  L’im-
port de la concessió, que abraça 
16 anys, és de 3.369.341,59 euros.  

El contracte afavoreix la for-
mació d’estudiants. Els serveis que 
realitzarà l’empresa seran els de 

les prestacions de gestió energèti-
ca, manteniment, garantia total, 
reparació amb substitució dels ele-
ments deteriorats per l’ús i enve-
lliment de les instal·lacions, obres 
de millora i renovació de les ins-
tal·lacions consumidores d’ener-
gia, inversions en estalvi energètic, 
energies renovables i altres a pro-
posar al municipi. 

REDACCIÓ 

Els escenaris vallencs acolliran 
durant el primer semestre de 2015 
tres espectacles d’abonament: 
Un clàssic de la comèdia La ex-
traña pareja; el muntatge de La 
Perla 29 vencedor als darrers Pre-
mis Butaca de l’espectador d’en-
guany, L’orfe del clan dels Zhao, i 
la nova producció del Teatre Ro-
mea de Barcelona, Fedra, amb un 
repartiment estel·lar. Es tracta 
de tres muntatges de gran quali-
tat que es veuran al Centre Cul-
tural entre febrer i maig vinents. 

Els abonaments es podran ad-
quirir a partir del dimarts 16 de 
desembre, a les 12 h del migdia, a 
la taquilla del Teatre Principal. El 
preu de l’abonament serà de 36 € 
amb el carnet cultural de Valls i 
40 € a preu normal. Permeten un 

estalvi de 14 a 20 euros respecte a 
si es compren per separat. 

L’abonament del primer se-
mestre de 2014 inclou un excel·lent 
cartell d’actors i actrius. El pro-
grama, configurat per aquests 
tres espectacles, tindran lloc a 
les 21.00 h, a l’escenari del Cen-
tre Cultural. Les direccions ani-
ran respectivament a càrrec d’Àn-
gel Alonso, Oriol Broggi i Sergi 
Belbel, i les produccions a càrrec 
de Focus, La Perla 29 i el Teatre 
Romea de Barcelona.  

Torna la comèdia dels rècords 
La extraña pareja (dissabte 21 de 
febrer), de Neil Simon, torna a 
pujar als escenaris setze anys des-
prés d’haver fet cinc temporades 
a Barcelona i gires extraordinà-
riament aplaudides, així com de 
fer riure a 1.123.797 espectadors. 

Joan Pera interpreta Fèlix, un ho-
me de mitjana edat, meticulós i 
obsessionat amb l’ordre i la ne-
teja a qui la dona fa fora de casa. 
L’acull l’Òscar, un altre home amb 
un caràcter totalment oposat, in-
terpretat per l’actor sevillà de llar-
ga trajectòria Antonio Dechent 
que ocupa el lloc del desaparegut 
i recordat Paco Morán. El proble-
ma arriba quan Fèlix descobreix 
que l’Òscar és un tipus despreo-
cupat i tronera. La convivència 
entre Pera i Dechent no serà sen-
zilla en absolut.  

L’èxit dels Premis Butaca 2014 
La gala dels vintens Premis Buta-
ca de Teatre de Catalunya, ator-
gats pels espectadors, celebrada 
fa pocs dies a Barcelona van co-
ronar L’orfe del clan dels Zhao de 
la companyia la Perla 29, que va 

aconseguir els sis guardons a què 
optava: millor muntatge, direc-
ció per a Oriol Broggi, actor per 
a Julio Manrique, actor de repar-
timent per a Pablo Derqui, il·lu-
minació per a Pep Barcons i ves-
tuari per a Berta Riera.  

L’obra havia estat interpreta-
da al Teatre Romea. Broggi, que el 
2012 ja va rebre el Butaca per In-
cendis i que va ser magníficament 
acollida al Centre Cultural de 
Valls, ha manifestat que L’orfe del 
clan dels Zhao és un espectacle 
molt especial i difícil i que per ai-
xò estava especialment content. 

Basada en una obra clàssica 
xinesa, apropa la història d’un 
orfe que venjarà la mort de la se-
va família. El clan Zhao al com-
plet és exterminat en una matan-
ça. La pròpia reina porta al seu 
ventre un Zhao i el mateix dia de 

la massacre dóna a llum. Cheng 
Ying, un metge-sanador, l’assis-
teix en el part i sacrifica el seu 
propi fill acabat de néixer per sal-
var l’últim membre de la dinastia. 
Zhao Wu, amb l’ajuda del doctor, 
buscarà venjar-se de la família ri-
val i dels assassins quan es faci 
gran i descobreixi la implacable 
veritat de la seva infància empre-
nent un èpic viatge de sacrifici i 
venjança. L’acordionista Joan 
Garriga, del grup La Troba Kung-
fú, posa els acords musicals en 
cada funció.  

Un mite clàssic 
El tercer i darrer espectacle de 
l’abonament serà Fedra, un mun-
tatge que reprèn aquest mite de 
la cultura clàssica composat per 
Sèneca i actualitzat pel francès 
Jean Racine. La història tracta so-
bre l’amor prohibit. Fedra s’aca-
ba de casar amb el fill del rei d’Ate-
nes, quan s’enamora del fill que 
el seu marit havia tingut amb una 
amazona.  

L’amor cap al fillastre és trac-
tat com a una malaltia. Amb un 
repartiment excepcional, con-
figurat per Emma Vilarasau, 
Mercè Sampietro, Lluís Soler i 
Jordi Banacolocha, es preveu 
que sigui un dels grans especta-
cles del 2015. 

L’abonament de teatre sorti-
rà a la venda el dimarts 16 de de-
sembre. L’horari especial de la 
taquilla del Teatre Principal fins 
al dia 5 de gener serà de les 12 a 
les 14 h als matins i de les 18 a les 
20 h a la tarda, diàriament excep-
te diumenges i festius.  

Els dies 24 i 31 de desembre, ai-
xí com el 5 de gener, la taquilla tam-
bé obrirà i l’horari serà el del ma-
tí. Mentrestant, tant a les oficines 
de la Xarxa de Cultura de Valls com 
a la taquilla del Teatre Principal, els 
espectadors poden renovar o es-
trenar el Carnet cultural.

ALT CAMP ■  E LS  A B O N A M E N T S  J A  E STA N  A  L A  V E N D A

Tres muntatges 

de qualitat a la 

programació dels 

Teatres a Valls
Inclou ‘La extraña 
pareja’, la guanyadora 
dels Premis Butaca 
‘L’orfe del clan dels 
Zhao’ i ‘Fedra’, la nova 
producció del Romea Joan Pera i Antonio Dechent són els protagonistes de la divertida 

comedia ‘La extraña pareja’. FOTO: PROMOCIÓ

Els abonaments 
de teatre sortiran 
a la venda a partir 
del dimarts 
16 de desembre
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