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LA POBLA DE MAFUMET

TARRAGONÈS AL DIA

Finalitzen les obres de la 2a fase de 

restauració del Pont de les Caixes

CONSTANTÍ

‘El Rei Lleó’ pobletà arriba 

aquest dissabte al Metropol

Imatge d’una de les representacions que el grup de teatre de la Pobla ha dut a terme aquests mesos. FOTO: CEDIDA   

Imatge actual de l’entorn del Pont de les Caixes que ha estat adequat per 
rebre visitants com a espai d’ús públic. FOTO: CEDIDA

La Corriola Teatre oferirà una doble sessió (18 i 20.30 h) d’un 
espectacle solidari que han gaudit més de 7.000 persones

REDACCIÓ 

El Teatre Metropol de Tarrago-
na apujarà el teló aquest pròxim 
dissabte a la tarda per oferir una 
doble sessió (18 h i 20.30 h) del 
clàssic musical El Rei Lleó. L’obra, 
interpretada per la companyia 
La Corriola Teatre de La Pobla 
de Mafumet, arriba a Tarragona 
després d’haver triomfat durant 
les 15 representacions d’un dels 
musicals més aclamats de l’àm-
bit teatral internacional.  

Més de 7.000 espectadors han 
gaudit ja de la versió pobletana 
d’aquesta obra, que arriba a Tar-
ragona amb la finalitat d’ampli-
ar les xifres d’un espectacle amb 
un rerefons solidari. 

Aquest és un projecte que els 
membres de La Corriola Teatre 
han adaptat i preparat des de ze-
ro: el càsting, els cursos de ma-
quillatge, la creació de vestuari i 
màscares, els tallers de cant i ab-
solutament tot el procés de cre-
ació de l’obra té el segell de la 
companyia pobletana, que s’ha 
centrat en aquest gran projecte 
durant l’últim any i mig, gràcies 
a la implicació i el compromís 
d’un centenar de persones. 

El compromís transcendeix 
la mateixa obra, ja que aquesta 
té una finalitat solidària. Els prop 
de 23.000 euros recaptats fins 
ara, així com els diners que reu-
neixi l’obra a Tarragona, seran 
destinats a diferents organitza-

cions humanitàries: Fallou ONGD 
(per a la construcció d’un ambu-
latori al Senegal), l’APPC Tarra-
gona La Muntanyeta, Centre Je-
roni de Moragas de Móra d’Ebre, 
Associació Provincial de la Síndro-
me de Down, Menjador social de 
Bonavista i la Iniciativa Pro in-
fància d’Etiòpia, són les entitats 
beneficiades fins ara. 

En el cas de la doble funció al 
Teatre Metropol, la recaptació 
íntegra serà destinada a l’Asso-
ciació ‘Arte hasta la médula’, col·la-
boradora de la Fundació Josep 
Carreres. Els interessats en as-
sistir-hi encara poden comprar les 
entrades disponibles, per 10 eu-
ros, al web teatres.tarragona.cat, 
i a la taquilla del Metropol.

La setmana passada van finalitzar 
les obres de la segona fase de la res-
tauració del Pont de les Caixes de 
Constantí. Els treballs han millorat 
i adequat l’entorn i els accessos al 
monument i convertir-lo en un es-
pai apte per a ser visitable per al pú-
blic. S’ha delimitat el perímetre del 
terreny on es troba el Pont, amb una 
tanca perimetral i s’ha pavimentat 
tot el terreny, a més de col·locar tau-
les i diversos bancs de formigó.  

S’ha millorat 
i adequat 

l’entorn per ser 
un espai apte 

per ser visitable

També s’ha procedit a tallar i po-
dar tots els arbres que es conside-
raven nocius per al monument i l’ade-
quació de l’entorn. Els pròxims di-
es, s’instal·larà un gran panell 
informatiu on s’explica la restaura-
ció del monument i la seva rellevàn-
cia històrica. Les obres s’han execu-
tat amb un pressupost d’uns 100.000 
euros: 75.000 han estat aportats pel 
Ministeri de Foment i els 25.000 res-
tants pel mateix Ajuntament.

El consistori aplega 

la 22a Exposició de 

Bolets al municipi

Imatge de la mostra gastronòmica de bolets que es va fer l’any passat 
al consistori morellenc. FOTO: CEDIDA

■ La sala d’actes de l’Ajunta-
ment del Morell serà l’escena-
ri en què, aquest pròxim cap 
de setmana, es desenvolupa-
rà la 22a edició de l’Exposició 
de Bolets Vila del Morell.  

Aquesta proposta cultural i 
gastronòmica està organitza-
da per l’entitat Tocats del Bo-
let, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, i està plenament 
arrelada al municipi, a més de 
constituir una oportunitat úni-
ca per conèixer l’àmplia vari-
etat micològica que envolta la 
localitat. 

Com de costum, la mostra 
oferirà als seus visitants una 
àmplia i variada col·lecció de bo-
lets, tots ells exposats en re-
produccions en miniatura dels 
seus respectius hàbitats natu-
rals. Cal recordar que l’Expo-

sició de bolets Vila del Morell 
inclou tant espècies comesti-
bles com no comestibles, a fi 
que els visitants puguin apren-
dre a distingir-los. 

Aquesta mostra natural 
obrirà portes el dissabte 22 
d’octubre, de 16 a 21 hores, i 
l’endemà diumenge, de 10 a 
20 hores.  

Precisament el diumenge 
al migdia tindrà lloc un dels 
moments àlgids de la mostra, 
com és la tradicional degusta-
ció gastronòmica amb els bo-
lets com a ingredient bàsic. 

Finalment, aquest cap de 
setmana dedicat al bolet es 
completarà a  l ’exterior de 
l’Ajuntament amb la instal·la-
ció de diferents punts de ven-
da de productes relacionats 
amb la micologia.

EL MORELL


