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REDACCIÓ 

La Festa Major d’hivern 2017 ja és 
història a la Pobla de Mafumet, que 
diumenge va celebrar els dos últims 
actes d’un programa de festes amb 
una trentena de propostes per a tots 
els gustos i públics. L’elevada parti-
cipació ha estat la tònica dominant 
durant aquesta festa major, que ha 
tingut com a actes estrella les actu-
acions de Quim Masferrer i Manel, 
així com el festival de màgia Abraca 
Pobla, la tradicional visita al monò-
lit de la Mare de Déu del Lledó i la 
inauguració de l’avinguda de la Quí-
mica, amb més de 300 veïns. 

Entre els darrers actes celebrats 
destaca, a més de la ja esmentada in-
auguració, el quart Campionat mul-
tiesportiu del Lledó. Com de cos-
tum, els inscrits van poder demos-
trar el seu nivell en les diferents 
modalitats previstes: tennis taula, 
dards, FIFA 2017 i futbolí. 

Els nens i nenes del municipi van 
divertir-se de valent amb la gran fes-
ta infantil celebrada al Pavelló. Els 
carrers del poble van tronar al rit-
me del Correfoc infantil, amb l’ani-
mació del grup infantil del Ball de 
Diables Els 7 Pecats Capitals, acom-
panyats per la Colla Jove de Dimo-
nis de Santa Coloma de Gramenet, 
els Diablons de Constantí, el Ball de 
Diables dels Pallaresos i l’Au Fènix 
de la Pobla. 

Diumenge va arribar la cloenda de 
la Festa Major amb una proposta es-

Clou una festa 

major per al record
L’excel·lent resposta veïnal, omplint els actes, demostra 
una vegada més el caràcter participatiu dels pobletans

Sortida de missa, seguida de la cercavila. FOTO: CEDIDA

LA POBLA DE MAFUMET EL MORELL

L’activitat 
lúdica i cultural 

continuarà 
aquest mes de 
febrer al poble 
amb la sortida 

a la neu i el 
Carnaval

portiva que la Pobla ha estrenat en 
aquest marc, com és el campionat 
de pàdel, que va tenir una gran aco-
llida i nombrosos participants. 

Moltes més activitats 
La cultura i el lleure continuaran a 
a Pobla. Aquest febrer ho farà amb 
la ja tradicional sortida a la neu, que 
en aquesta ocasió i davant la bona 
resposta veïnal en forma d’inscrip-
cions, es durà a terme en dos caps 
de setmana consecutius, del 10 al 12 
de febrer i del 17 al 19. 

La Pobla gaudirà el 25 de febrer 
d’una de les festes més divertides i 
esperades, com és el Carnaval. Els 
interessats a participar de la rua po-
den formalitzar la inscripció a l’Ajun-
tament fins al pròxim divendres.

A la Sala de Plens del Consell Co-
marcal del Tarragonès (CCT) es 
va realitzar la presentació de du-
es produccions innovadores que 
s’han impulsat des del CCT. 

La primera és el treball realit-
zat en el Taller de Cinema de Va-
lors. Sota la dinamització del Ta-
ller de cinema i dins del Progra-
ma de Prevenció de conductes 
de risc a través del Conveni de 
col·laboració i coordinació de la 

Diputació de Tarragona amb el 
CCT. Els adolescents del Centre 
Obert de Vila-seca, el Centre 
Obert de la Canonja i els Tallers 
d’Acció Socioeducativa de Roda 
de Berà i Vilallonga van realitzar 
quatre curtmetratges sobre el 
valor del respecte i l’amistat. Els 
joves van tècniques bàsiques del 
llenguatge audiovisual, treballar 
en equip, organitzar-se i planifi-
car un projecte. 

En segon lloc, es va projec-
tar una primera edició del vídeo 
Entre persones. Aquest vídeo que 
ha estat produït per l’Àrea de 
Benestar Social i Família amb 
el patrocini de l’ajuntament de 
la Pobla de Mafumet i la realit-
zació de Romescu Produccions, 
s’ha editat amb motiu de la ce-
lebració dels 25 anys de serveis 
socials de l’Àrea Bàsica del Tar-
ragonès.

Presentat el Taller de Cinema de 

Valors i el film ‘Entre persones’

Imatge de la presentació dels films que es va fer a la Sala de Plens del Consell 
Comarcal del Tarragonès. FOTO: CCT

CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

S’omple el Teatre-

Auditori per gaudir 

amb ‘L’Electe’

El Teatre-Auditori del Morell es va omplir de gom a gom per gaudir 
de la comèdia amb Roger Coma i Ramon Madaula. FOTO: CEDIDA

■ Gaudir en directe i a escassos 
metres de distància de dos actors 
tan populars i reconeguts com són 
Ramon Madaula i Roger Coma va 
ser un atractiu força interessant per 
a la nit de dissabte, quan el Tea-
tre-Auditori del Morell va quedar 
petit davant l’interès generat per 
la representació de l’obra L’Electe. 
A la taquilla del Centre Cultural 
es va penjar el cartell d’entrades 
exhaurides després d’esgotar les 
385 localitats. 

Un cop va apujar el teló, Ma-
daula –que també és autor de l’obra– 
i Coma van delectar el públic assis-
tent amb una comèdia dramàtica 
sobre els efectes de la política i les 
teràpies psiquiàtriques. Aquesta 
representació va guanyar l’any 
2015 el V Torneig de Dramatúrgia 

del Temporada Alta 2015, i el pas-
sat dissabte es va guanyar l’ova-
ció del públic morellenc que va 
omplir el Teatre-Auditori. 

Sens dubte, la voluntat i la im-
plicació de la Regidoria de Cultu-
ra de l’Ajuntament del Morell, que 
a través de la programació teatral 
aposta per fer arribar la cultura a 
tots els públics, ha tingut una gran 
resposta per part del públic. En 
aquest sentit, el consistori ha con-
figurat un programa teatral amb pro-
postes per a tots els gustos. De fet, 
la temporada d’hivern i primave-
ra al Teatre-Auditori prosseguirà 
aquest diumenge, a les 18 h, amb l’es-
pectacle familiar El Comte Arnau;  
Vagas y Maleantas (4 de març); An-
dré y Dorine (11 de març); Rhümia 
(25 de març); i Sota teràpia (1 d’abril).


