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ESPORTS ■  U N A  R U TA  P E R  VA L LS,  P U I G P E L AT  I  A L I Ó

El PME de Valls organitza 

la 7a Caminada Popular

■ Pel diumenge 1 de març, el Pa-
tronat Municipal d’Esports de 
Valls ha organitzat una nova Ca-
minada Popular. Aquesta vega-
da, el recorregut passarà per 
Valls, Puigpelat i Alió. Amb una 
distància de 13 quilòmetres, la 
ruta compta amb poc desnivell 
i tindrà una durada de tres ho-
res i mitja. 

La caminada tindrà com a 
punt de trobada la zona del Vi-
lar, a Valls, i es dirigirà cap a Alió 
tot passant per Puigpelat. Serà 
a Alió on es farà una aturada i 
es donarà avituallament gratu-
ït per a tots els assistents. Tot i 
això, des de l’organització s’acon-
sella portar aigua, alguna peça 
de fruita o barretes energèti-
ques. D’altra banda, també es 
recomana portar calçat adequat 
i es recorda que «no és consi-

derada una activitat per a nens 
petits». Finalment, el recorre-
gut finalitzarà al Vilar. 

En aquesta edició, i per quart 
any consecutiu, el PME ha orga-
nitzat juntament amb el Face-
book de VisitaValls un concurs 
de fotografia per als partici-
pants a la caminada. 

Inscripcions 
Tant les inscripcions on-line 
com les presencials ja estan en 
funcionament, un període que 
s’allargarà fins al 25 de febrer. 
En cada punt d’avituallament 
es necessitarà presentar el ti-
quet, que es podrà aconseguir 
al Centre Esportiu Municipal 
el Fornàs. Els punts d’inscrip-
ció són l’Ajuntament de Valls, 
el Patronat d’Esports i el CEM 
el Fornàs.

EDUCACIÓ ■  D I V E N D R E S  S ’ I N A U G U R A R À  A  S A N T  R O C  U N A  E X P O S I C I Ó

El professor i investigador Daniel 

Cassany, al Col·legi Claret de Valls

■ Dilluns passat, el Col·legi Cla-
ret va acollir la xerrada del pro-
fessor i investigador de la Uni-
versitat Pompeu Fabra Daniel 
Cassany. Durant el col·loqui, 
emmarcat en la celebració del 75è 
aniversari del centre, Cassany va 
explicar els canvis que la xarxa 
ha portat a la vida quotidiana i la 
seva relació amb els alumnes de 
l’anomenada ‘generació Google’. 

En aquest sentit, el professor 
va considerar que una de les tas-
ques de l’escola és ensenyar l’alum-
nat a gestionar la xarxa, «ja que la 
funció de l’escola és preparar la 
ciutadania per al futur», va dir. 

Col·laboració amb l’IEV 
Divendres s’inaugurarà a la Sala 
Sant Roc una exposició per com-
memorar els 75 anys que fa que 
els claretians van arribar a Valls. 

Serà gràcies a una col·laboració 
entre el centre i l’IEV. ‘1939-2014. 
75 anys de col·legi Claret a Valls’ 
serà una exposició visual, amb 

imatges, objectes històrics i ví-
deos, tot repassant la història de 
l’escola. Serà visitable fins el 8 
de març.–M. P.

El titular del centre, Manuel Casal, en un primer pla, acompanyat pel 
professor Daniel Cassany.  FOTO: COL·LEGI CLARET / LLUÍS RIBÉ

MONTSE PLANA  

Sota el nom El Trio, els mont-
blanquins David Ortín, Xavier 
Iborra i Jordi Cartañá s’han con-
figurat formalment com a com-
panyia de teatre. L’objectiu és 
realitzar i produir regularment 
espectacles de creació pròpia. 
«Volem seguir fent el que ens 
apassiona, però de forma més 
continuada», assegura David 
Ortín. 

La seva primera obra com a 
companyia és Un mal día lo tiene 
cualquiera, que serà presentada 
el 28 de febrer al teatre del Cen-
tre Parroquial de Montblanc a les 
19.30 h. Sota la direcció de David 
Ortín, l’espectacle està protago-
nitzat per l’humor, i té com a ele-
ment central un monòleg llarg 
interpretat per Òscar Cantillo 
que parla sobre les desafortuna-
des peripècies que li passen a l’ac-
tor en un sol dia. 

Com a introducció, Jordi Car-
tañá oferirà un monòleg musi-
cal, una traducció i adaptació del 
Pachelbel Rant de l’humorista 
nord-americà Rob Paravonian. 

Pel que fa el final de l’obra, des 
de la companyia s’assegura que 
serà «hilarant» i que es donaran 
«un parell de voltes a tot el que 

s’ha vist fins al moment». L’au-
tor i director de l’obra és David 
Ortín, mentre que els actors són 
Òscar Cantillo i Jordi Cartañá. 
Xavier Iborra i Anna Fuguet s’en-
carreguen de l’escenografia i 
l’atrezzo, XD Creacions del dis-
seny gràfic, Albert Carreras de la 
fotografia i Víctor Torija del vídeo. 
La il·luminació i el so van a càrrec 
de Núria Grisó i Iborra. 

Les entrades anticipades es 
poden aconseguir fins avui a la 
impremta Recasens de Mont-

blanc a un preu de 7 euros. A ta-
quilla, es podran adquirir el ma-
teix dia de la representació mit-
ja hora abans que comenci l’es-
pectacle. 

Paròdia, ironia i humor 
La companyia es va formalitzar du-
rant el passat mes de desembre. 
Segons David Ortín, l’humor, la 
paròdia i la ironia són els princi-
pals ingredients d’El Trio a través 
de l’experimentació i el surrealis-
me. «Ens agrada crear i portar a 

escena el que imaginem», afegeix 
Ortín.  

D’altra banda, a la iniciativa 
d’Iborra, Cartañá i Ortín s’ha unit 
personal a l’equip artístic de la 
companyia. És el cas de Cesc Vi-
ñas, responsable de l’àrea de ges-
tió administrativa i tresoreria; 
Anna Fuguet, de logística; i Nú-
ria Grisó, de comunicació. A més 
a més, es compta amb la col·la-
boració puntual de dissenyadors, 
fotògrafs, coreògrafs i realitza-
dors audiovisuals.

TEATRE ■  PA R Ò D I A ,  I R O N I A  I  H U M O R ,  E L S  I N G R E D I E N T S  P R I N C I PA L S

Els montblanquins El Trio es 

formalitzen com a companyia

Imatge de ‘Coques i vi blanc’, el primer treball dels tres montblanquins. FOTO: ALBERT CARRERAS

‘Un mal día lo tiene 
cualquiera’ serà el 
primer espectacle 
teatral del projecte 
creat per Ortín,  
Cartañá i Iborra

Col·laboracions 
anteriors  

■ Tot i que la companyia es for-
malitza ara, Ortín, Iborra i Car-
tañá han treballat junts en altres 
projectes. Un dels més destacats 
és la renovació de la ‘Represen-
tació de la Llegenda de Sant 
Jordi’ de la Setmana Medieval de 
Montblanc, l’any passat. Es va in-
corporar un nou guió amb més 
personatges i més teatralització. 
Sant Jordi, el Rei i la Reina van 
guanyar protagonisme i es van 
incorporar efectes especials i 
projeccions a la muralla. Es va re-
presentar en dues funcions da-
vant d’uns 3.000 espectadors. 

El primer treball d’El Trio va 
ser, però, l’any 2006 amb ‘Coques 
i vi blanc’, una paròdia de les 
tradicions i els costums mont-
blanquins. L’obra va ser repre-
sentada en el marc de les festes 
del centenari de la Setmana 
Medieval. Dos anys més tard, els 
El Trio creava  ‘Pas de Ronda’, una 
ruta teatralitzada per Mont-
blanc on es representaven situa-
cions de l’edat mitjana amb un 
toc d’humor, un espectacle que 
també es va incloure en els ac-
tes de la Setmana Medieval.

L’A P U N T

L’objectiu de la 
companyia és 
produir de forma 
regular espectacles 
de creació pròpia


