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Uns 300 alumnes de Valls se sensibilitzen 

sobre la discriminació de la dona 

■ Uns 300 alumnes dels insti-
tuts de secundària de Valls han 
participat al cinefòrum de sen-
sibilització i reflexió sobre la 
discriminació de la dona i la vi-
olència masclista. Es tracta d’un 
cinefòrum que s’ha realitzat a 
JCA Cinemes en el qual els alum-
nes han pogut veure el docu-
mental La mujer, cosa de hom-

bres, d’Isabel Coixet, i han in-
tervingut molt activament en 
el fòrum posterior que ha estat 
dinamitzat per una experta en 
matèria de gènere de l’entitat 
Drac Màgic.  

Es van realitzar tres sessi-
ons al llarg del matí amb alum-
nes provinents dels instituts 
Narcís Oller, Jaume Huguet, 

Claret i Cor de Maria. El SIAD 
va facilitar un dossier d’orien-
tació d’activitats i introducció 
al documental als centres esco-
lars per tal que el professorat 
treballi la temàtica a les seves 
respectives aules dies abans de 
la participació al fòrum i tam-
bé amb posterioritat al visionat 
del documental.

Alumnes dels instituts de Valls van participar dimarts al cinefòrum de 
sensibilització sobre la discriminació i la violència masclista. FOTO: CEDIDA

REDACCIÓ 

L’Ajuntament de Valls ha formu-
lat un conveni de cooperació amb 
la companyia Pepa Plana per esta-
blir una residència d’assaig i tèc-
nica, en l’àmbit de les arts escè-
niques, que permet oferir l’espai 
del Teatre Principal i els recursos 
tècnics necessaris per a l’assaig i 
producció del seu nou projecte 
escènic titulat Paradís Pintat, que 
s’estrenarà el 2016 al Festival Grec 
de Barcelona.  

La residència es desenvolupa-
rà entre el 9 i el 18 de febrer. A més 
dels treballs artístics, l’acord in-
clou la possibilitat d’instal·lació 
de l’escenografia del muntatge, 
l’ús del material tècnic del teatre 
i la realització de sessions tanca-
des per a públic i programadors. 
En aquest sentit, divendres 12 i 

dimecres 17 la companyia comp-
tarà amb espectadors procedents 
del món de les arts escèniques que 
assistiran a assaigs en directe. 

Els Teatres de Valls sumen a 
les tres línies medul·lars d’actua-
ció existents en matèria de pro-
gramació estable, servei educa-
tiu i cultura participativa aquest 
nou quart vector de les residèn-
cies artístiques i tècniques. Així i 
de forma complementària al se-
gell ‘Territori vallenc’ implemen-
tat en els darrers anys, l’Ajunta-
ment dóna un suport més ampli als 
creadors de les arts escèniques. 
Tota l’estructura i els serveis dels 
Teatres de Valls es posen al ser-
vei dels creadors, que fan una es-
tada de treball a la ciutat per do-
nar forma als seus espectacles. 

Amb la nova línia de residèn-
cies d’assaig i tècniques, Valls mi-
llora el suport públic a la iniciati-
va provinent del món de les arts es-
cèniques i al mateix temps vertebra 
una eina per teixir complicitats 
per a la projecció i difusió del ta-
lent amb el segell local. Tot ple-
gat, les accions culturals estan im-
plementades en el marc d’un sis-
tema que optimitza i genera el 
màxim de recursos propis, i respec-

ta un equilibri adequat tant amb 
les associacions com amb el sec-
tor privat. Aquest suport a la cre-
ació potencia el treball en xarxa 
de la Xarxa de Cultura de Valls. 

El nou espectacle de la pallas-
sa vallenca es podrà veure en algu-
na de les noves temporades esta-
bles dels Teatres de Valls. El fil 
conductor són les migracions. A 
més del protagonisme de Plana, 
compta amb la direcció i la dra-

matúrgia de l’italià amb residèn-
cia a Suïssa Ferruccio Cainero, 
que compartirà l’autoria amb Pe-
pa Plana. Cainero ha escrit 40 
obres de teatre, dirigit 32 produc-
cions i participat com a actor en 18 
produccions. L’estudi de creació 
audiovisual Nuevosojos, de Bar-
celona, hi afegirà els elements de 
vídeo i mapping, que s’incorporen 
per primer cop en la trajectòria 
de Plana.

ALT CAMP ■ L’AJUNTAMENT DÓNA SUPORT ALS CREADORS

Pepa Plana farà 

una residència 

artística i tècnica 

al Teatre Principal

El nou espectacle de la vallenca Pepa Plana es podrà veure en alguna 
de les noves temporades estables dels Teatres de Valls. FOTO: CEDIDA

L’objectiu és preparar 
lla producció teatral 
‘Paradís Pintat’. La 
companyia té prevista 
l’estrena a l’estiu en el 
marc del Festival Grec 

La comèdia 
‘Marits i mullers’, 
aquest dissabte 
a Valls
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■ A partir del guió de Woody 
Allen, Alex Rigola dirigeix An-
dreu Benito, Joan Carreras, 
Mònica Glaenzel, Sandra Mon-
clús, Mar Ulldemolins i Lluís Vi-
llanueva, que pujaran a l’esce-
nari del Centre Cultural a les 
21 h. No ens enganyem, la vida 
de parella pot no ser un camí 
de roses i, després dels primers 
anys l’amor ja no sempre és el 
que era. Ja no rius amb les xim-
pleries de l’altre, les seves ga-
nyotes no et semblen gens sim-
pàtiques i els seus acudits et 
resulten una mica patètics. 
Aquest espectacle t’anima a 
tornar a riure en parella, a pas-
sar un vespre junts i recuperar 
el to més divertit. Aneu i rieu, 
no hi ha cap teràpia millor!  

 
URBANISME 

Obres de millora a les 
voreres del polígon 
industrial de Valls 
■ Segueixen les obres de millo-
ra a la via pública de Valls, con-
cretament aquests dies els tre-
balls s’han traslladat al carrer 
Artesans del polígon industri-
al, on s’està arranjant la vore-
ra amb l’objectiu d’eliminar les 
barreres arquitectòniques. La 
intervenció ha estat executa-
da per l’equip de manteniment 
dels serveis municipals amb el 
suport d’un grup de treballa-
dors que s’estan formant a tra-
vés de plans d’ocupació.


