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Les obres d’urbanització de la Costa de l’Església continuaven ahir després de la troballa. FOTO: M. P.

VALLS ■  U N  E Q U I P  A R Q U E O L Ò G I C  H I  E ST À  T R E B A L L A N T

Documenten un mur trobat 

a la Costa de l’Església 

■ Ahir al matí, es van localitzar a 
la Costa de l’Església de Valls unes 
petites restes arqueològiques 
que serien l’inici d’un mur. Les 
troballes es van fer en el decurs 
de les obres d’urbanització i mi-
llora que s’estan duent a terme 
al Barri Antic de la ciutat i que re-
centment s’han posat en marxa 
a la Costa de l’Església, just dar-
rere de l’Ajuntament de Valls. De 
fet, les restes s’han trobat davant 

la porta de les dependències de 
la Policia Local. Els treballs s’es-
tan realitzant sota seguiment ar-
queològic i del departament de 
Patrimoni de la Generalitat. 

Ahir al matí, les troballes van 
ser documentades per part de 
l’equip de seguiment arqueolò-
gic i es preveu que cada dilluns 
continuïn els treballs. Encara s’ha 
de determinar a què correspon-
drien les restes trobades.–M. P. 

CAMP Batuda al Parc Natural del Montsant. Es farà demà a la Morera 
de Montsant i a Ulldemolins amb l’objectiu de controlar la població de 
porcs senglars i, així, evitar problemes amb aquesta espècie. P 26

ALT CAMP ❘ BAIX CAMP ❘ 
BAIX PENEDÈS ❘ CONCA DE BARBERÀ ❘ 
PRIORAT ❘ TARRAGONÈS

MONTSE PLANA  

Un ogre verd, coix i afamat i un nen 
que busca refugi són els perso-
natges que van fer riure i també 
reflexionar als nens i nenes que 
ahir a mitja tarda es van apropar 
fins al Teatre Principal de Valls 
amb les seves famílies. D’aques-
ta manera, A taula!, de la compa-
nyia Peus de Porc, va ser l’espec-
tacle que donà el tret inaugural a 
l’onzena edició del Festival In-
ternacional de Titelles ‘Guant’, que 
finalitzarà demà. 

Abans que comencés l’obra, 
els més petits van poder gaudir 
d’un taller d’ombres al bar del 
mateix teatre que havia anat a 
càrrec d’una reconeguda titellai-
re, la Mercè Framis, l’encarrega-
da de donar vida al personatge 
infantil Mic. Més enllà d’aques-
ta faceta televisiva, Framis és 
també experta en el teatre d’om-
bres, uns coneixements que ahir 
va compartir amb els més petits. 

L’activitat va començar amb 
la construcció de diferents figu-
res que representaven animals, des 
d’ocells a peixos, gallines, porcs 
i algun monstre. Quan cada in-
fant va tenir el seu propi personat-
ge, tots van poder experimentar 
amb llanternes, tot projectant 
l’ombra dels seus animals sobre 
una tela blanca. 

La jornada també va comptar 
amb la participació dels alumnes 
de 4t d’ESO de l’Institut Narcís 
Oller que, després de l’especta-
cle inaugural, van oferir sota l’es-
cenari del teatre una represen-
tació d’ombres xineses, Els amants. 
A les 21 h es donava inici a l’últim 
espectacle del dia: El lazarillo de 
Tormes, de Cia. La Chana. 

El festival continuarà avui amb 
7 ratolins per als més petits i Pup-
pet Pro per al públic adult. On bu-
fen les fulles arribarà al Principal 
demà amb les entrades exhauri-
des. L’espectacle també es podrà 
veure el mateix diumenge a Alco-
ver o avui a la Pobla de Mafumet.

VALLS ■  L’ E S P E CTA C L E  G A L · L È S  ‘ O N  B U F E N  L E S  F U L L E S ’  A R R I B A R À  D E M À  A  VA L LS  A M B  L E S  E N T R A D E S  E X H A U R I D E S

El taller d’ombres i l’espectacle  

‘A taula!’ marquen l’inici del Guant
El festival de titelles va donar el tret de sortida 
oficial ahir a la tarda amb un espectacle dirigit 
als més petits. La titellaire que dóna vida al Mic 
també hi va ser present amb una activitat

El titellaire Xesco Quadras donant vida a l’ogre de l’espectacle inaugural del Guant, ‘A taula!’. FOTO: M. PLANA

Nens experimentant durant el taller d’ombres de Mercè Framis. FOTO: M. P.

L’AG E N D A  

Avui, dissabte 
■ Durant tota la jornada. 
Aparadors titellaires. 
■ D’11 a 13 h i de 17 a 19.30 h, 
Carrers de Valls. ‘Guant & 
mascota: El Sr. Guant’. 
■ 18 h, Teatre Principal de 
Valls, ‘7 ratolins’, de Cia Petit 
Bon Hom. 
■ 18 h, Centre Cultural del 
Morell. ‘Dins la panxa del 
llop’, de la Companyia De Pa-
per. 
■ 18 h, Casa Cultural de La 
Pobla de Mafumet. ‘On bufen 
les fulles’, de la companyia 
Theatr Arad Goch. 
■ 21 h, Teatre Principal de 
Valls. ‘Puppet Pro’, de Cia. 
Tactilicuà i República Tòxica. 
 
Demà, diumenge 
■ Durant tota la jornada. 
Aparadors titellaires. 
■ D’11 a 13 h, Carrers de Valls. 
‘Guant & mascota:  
El Sr. Guant’.  
■ 12 h, Convent de les Arts 
d’Alcover. ‘On bufen les fu-
lles’, de la companyia Theatr 
Arad Goch. 
■ 18 h, Teatre Principal de 
Valls. ‘On bufen les fulles’, de 
la companyia Theatr Arad 
Goch.


