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Al llarg de tot el cap de setmana 
els carrers i places del Morell 
s’han convertit en l’escenari de 
la tercera edició del PrimaverArt, 
la mostra d’arts escèniques al 
carrer. Des de divendres al ves-
pre i, ins diumenge al mitja tar-
da, indrets com la Plaça Francesc 
Macià, el Jardí de l’Ajuntament 
o la Plaça de la Font van acollir 
un total de 15 representacions de 
teatre, música i circ.

Oriol Figueres, tècnic de Cul-
tura i Festes feia una valoració 
molt positiva de la mostra des del 
punt de vista tant de l’organitza-
ció com del públic: «Hem aug-
mentat notablement l’aluència 
de gent als espectacles i, a més, la 
programació ha estat tot un èxit 
ja que la valoració que n’ha fet el 
públic també és molt positiva». A 
més, Figueres també ha destaca-

va la importància del consistori 
en l’èxit del PrimaverArt gràcies 
a la «predisposició a apostar per 
la cultura i l’art».

Després de tres edicions, el 
principal objectiu d’aquesta 
mostra és seguir creixent, en 
experiència i en nombre d’es-
pectacles. L’aposta pel teatre i 
les representacions de petit i mig 
format va ser clau, segons Figue-
res, ja que «permet comptar amb 
més espectacles i el mateix pres-
supost». Part de l’èxit de poder 
incrementar la programació sen-
se tocar l’apartat econòmic tam-
bé rau en el fet que, en aquesta 
tercera edició, PrimaverArt apos-
tés per sortir del teatre: «Ho hem 
fet tot al carrer, que també és la 
ilosoia de la mostra, i això ens 
ha permès no haver de comptar 
amb presència constant de tèc-
nics de l’Ajuntament i apostar 

per obres amb una posada en 
escena més senzilla».

De fet, aquesta tercera edició 
només comptava amb una sola 
representació que es fes en un 
lloc tancat. Tot i així, seguint 

amb l’aposta del PrimaverArt, es 
tractava d’una obra de microtea-
tre representada a la Sala Noble 
de l’Ajuntament, que encaixava 
perfectament amb les caracte-
rístiques d’un estil teatral que 
requereix una sala petita, amb 
aforament reduït.

L’èxit del PrimaverArt va més 
enllà dels tres anys que porta 
omplint, cada cop més, els car-
rers del Morell. Segons explica 

Figueres, «ja fa temps que es pica 
pedra» i l a mostra no és res més 
que un «embolcall a tota la pro-
gramació regular de teatre que es 
porta fent des del 2010». Figue-
res també explicava que amb tres 
edicions de PrimaverArt «s’han 
après moltes coses i també n’hi 
ha que s’han de millorar», fet 
comprensible i que no està re-
nyit amb el bon estat de salut de 
l’aposta cultural del Morell.
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El Jardí de l’Ajuntament es va convertir en un dels escenaris amb més afluència.

L’esdeveniment és un 
embolcall a tota la 
feina que es porta fent 
regularment

Torredembarra 
implanta en diversos 
barris la recollida 
porta a porta

Als barris de Torredembar-
ra de Babilònia, Racó Romà, 
Montclarà, Clarà, Bizanci, les 
Àmfores i Sadolla s’ha posat 
en marxa aquest cap de set-
mana el nou sistema de reco-
llida de la poda, que consisteix 
en la retirada de tots els conte-
nidors per implantar el porta a 
porta.  Durant les darreres set-
manes, la Regidoria de Soste-
nibilitat va realitzar una cam-
panya d’informació als veïns, 
en la qual es va detectar una 
gran acceptació. En aquests 
barris, s’hi troben unes 1.700 
cases amb jardí. Totes elles 
han estat bustiades amb la in-
formació dels dies de recollida 
i com s’ha de fer. A més, s’han 
repartit sacs a prop de 700 
habitatges, mentre que la res-
ta ha rebut informació sobre 
com recollir els seus sacs a les 
dependències de la Regidoria. 
Fins a inals d’abril, els moni-
tors ambientals de les entitats 
ecologistes locals GEPEC-EdC 
i GETE-Ecologistes en acció 
vigilaran els voltants dels con-
tenidors per lliurar informació 
a peu de carrer sobre el nou 
sistema. També s’han posat en 
contacte amb tots els jardiners 
del municipi. Redacció


