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ALT CAMP ■  D E  9  A  1 4  H O R E S

Tallament d’aigua a la zona 

del Barri Antic de Valls

■ Avui de les nou del matí a les 
dues del migdia, s’efectuarà un 
tallament de distribució d’ai-
gua en diferents carrers del Bar-
ri Antic de Valls.  

Concretament, els carrers 
afectats són els que es troben 
dins el perímetre dels carrers 
de la Cort, d’en Bosc, Sant An-
toni, de la Figuereta, de Sant 
Francesc, muralla del Carme, 
carrers Sant Isidre, Carnisse-

ria, Major i plaça del Blat i tam-
bé els carrers d’en Gassó, Mit-
ja Galta i Boronat. 

El tallament és degut a la re-
novació de la xarxa d’aigua po-
table que s’està realitzant amb 
motiu de les obres de reforma 
urbanística que s’estan efectu-
ant al Call Jueu i carrers de l’en-
torn. Per a qualsevol informa-
ció, els ciutadans poden adreçar-
se a SOREA.

TARRAGONÈS ■  8 0  P E R S O N E S  VA N  A S S I ST I R  A  L’ O R G A N I T Z A C I Ó

Constantí inicia les Aules d’Extensió 

Universitària per a la Gent Gran

■ La setmana passada va comen-
çar una nova edició de les Aules 
d’Extensió Universitària per la 
Gent Gran a Constantí. Unes 80 
persones van assistir a la sessió 
inaugural que es va celebrar el 
dia 7 d’octubre i que va anar a càr-
rec de M. Carme Domingo, pro-
fessora associada al Departament 
d’Història i Història de l’Art de 
la URV. L’acte també va comptar 
amb la presència de l’alcalde de 

Constantí, Óscar Sánchez, el pre-
sident de les Aules de la Gent Gran 
a Constantí, Josep Franquès, el pre-
sident del Sindicat Agrícola, Ra-
fel Bergadà, i la coordinadora de 
les Aules per la Gent Gran a la 
URV, M. Isabel Miró. 

Les Aules de la Gent Gran, que 
arriben ja a la seva onzena edició 
a Constantí, busquen donar una 
sortida a les inquietuds culturals 
de la tercera edat, i ha comptat 

des dels seus inicis amb el suport 
del Sindicat Agrícola, on cada di-
mecres fins al mes de juny es re-
alitzaran les sessions a càrrec de 
professors adscrits a la univer-
sitat o d’altres ponents de reco-
negut prestigi.  

La iniciativa està organitzada 
per l’àrea Social de la Universi-
tat Rovira i Virgili amb la col·la-
boració del Sindicat Agrícola de 
Constantí.

MONTSE PLANA  

El Festival Internacional de Te-
atre de Titelles Guant arribarà el 
mes de novembre a la seva onze-
na edició. Muntatges adreçats a 
un púbic familiar, però també per 
a joves i adults, convertiran del 5 
al 8 de novembre Valls en l’epi-
centre d’aquesta disciplina ar-
tística amb el Teatre Principal 
com a escenari central. 

La principal novetat és la cre-
ació del Senyor Guant, un perso-
natge amb barret que recorrerà 
els carrers de la ciutat fent difu-
sió del certamen i els seus espec-
tacles. Se’l podrà veure per prime-
ra vegada en el context de la Fi-
ra de Santa Úrsula i posteriorment 
durant el Festival Guant tot di-
namitzant el centre de Valls. 

Aquesta nova figura ha estat 
creada per la Colla Gegantera ‘La 
Pessigolla’ de Valls a partir de la 
voluntat que tenia l’organitza-
ció del festival de crear un per-
sonatge que identifiqués el ‘Guant’. 
A més a més, ha estat coproduï-
da amb l’organització de la Fira 
de Santa Úrsula, en què partici-
pen les dues colles dels Xiquets 
de Valls, la Revista Castells, la 
Coordinadora de Colles Caste-

lleres de Catalunya i la Fundació 
de les Festes Decennals.  

El festival, que té com a objec-
tiu difondre l’art de fer titelles, 
enguany compta amb una carte-
llera que aposta per les compa-
nyies del país. En aquest sentit, 
cinc de les sis participants són 
catalanes. La sisena, Theatr Arad 
Goch, procedeix de Gal·les. 

Pel que fa a les tècniques, el 
certamen acollirà des dels tradi-
cionals titelles de guant i fils, a 
les més televisives representa-
des pels ‘muppets’. Les ombres 

també hi seran presents a través 
d’un taller que oferirà Mercè Fra-
mis divendres a la tarda al Bar del 
Teatre Principal, o la represen-
tació d’ombres xineses que ofe-
riran els alumnes de teatre de 4t 
d’ESO de l’Institut Narcís Oller 
el mateix divendres al vespre. 

Tot i que dijous ja es realitza-
ran algunes activitats escolars, 
serà el 6 de novembre que el fes-
tival s’inaugurarà. La companyia 
Peus de Porc marcarà el tret de 
sortida amb l’espectacle A tau-
la!. Dirigida als més petits, l’obra 

ha estat guardonada com a mi-
llor espectacle de titelles FETEN 
d’aquest any 2015. 

Un dels clàssics de la literatu-
ra, el Lazarillo de Tormes, serà pre-
sent al festival a través de la com-
panyia La Chana Teatro, que uti-
litzarà objectes quotidians per 
explicar la història. L’originali-
tat també arribarà al festival amb 
l’exercici d’improvisació de Tac-
tilicuà i República tòxica i els seus 
‘muppets’ amb Puppet pro, i l’es-
pectacle On bufen les fulles, dels 
gal·lesos Theatr Arad Goch, que 

muntaran l’obra a partir d’ele-
ments de la natura. Dissabte a la 
nit serà el torn de Cia Petit Bon 
Hom amb 7 Ratolins. 

Activitats paral·leles 
Els titelles seran presents pels 
carrers de la ciutat a través de la 
decoració dels aparadors de les 
botigues. El centre l’Espurna, el 
Refugi, el Centre Obert, el Cau i 
l’esplai Esquirols seran els en-
carregats de construir els tite-
lles que s’exposaran amb la col·la-
boració de la Unió de Botiguers.

VALLS ■  E L  T E AT R E  P R I N C I PA L  S E R À  L’ E S C E N A R I  C E N T R A L  D E L  C E RTA M E N

Es crea la figura del Senyor Guant 

per difondre el festival de titelles
Valls acollirà del 5 al 8 
de novembre l’onzena 
edició del ‘Guant’ amb 
espectacles de titelles 
per als més petits i 
també per a adults

Imatge d’un dels espectacles realitzats durant la 6a edició del Festival ‘Guant’. FOTO: ACN

Reconeixement 
a la companyia 
Pengim Penjam 

■ El Festival Internacional de 
Teatre de Titelles Guant retrà ho-
menatge a una de les compa-
nyies amb més recorregut del 
país. Es tracta de ‘Pengim Pen-
jam’, que enguany celebra 30 
anys. Serà a través de l’exposició 
‘30 anys de la Companyia Pengim 
Penjam i el món màgic dels tite-
lles’, visitable al vestíbul del Te-
atre Principal del 5 de novembre 
i fins al mes de gener de 2016. 

Amb aquesta mostra, els es-
pectadors podran conèixer la tra-
jectòria artística d’aquesta com-
panyia a través de titelles i objec-
tes dels seus inicis, de l’època 
intermèdia i els més actuals. Els 
dies 5 i 6 de novembre la compa-
nyia farà visites comentades.

L’A P U N T
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