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EL MORELL

TARRAGONÈS AL DIA

El llibre ‘Records d’un temps passat’ 

protagonitza els actes de Sant Jordi

PERAFORT

El PrimaverArt s’acomiada 

amb un gran èxit de públic

Imatge de l’espectacle ‘The Auditions’ que es va representar al Morell. FOTO: CEDIDA

El festival d’arts escèniques al carrer es consolida com a  
un dels actes culturals més forts al calendari del municipi

‘Records d’un temps passat’ és el títol del llibre editat enguany per 
l’Ajuntament i es va presentar al Casal Municipal de Puigdelfí. FOTO: CEDIDA

REDACCIÓ 

Els habitants del Morell han gau-
dit les diferents propostes que 
han donat vida a la tercera edi-
ció del PrimaverArt, la mostra 
d’arts escèniques a peu de carrer 
que l’Ajuntament ha consolidat 
com un referent cultural en la 
primavera del municipi. 

El nombrós seguiment per 
part del públic ha estat la nota 
predominant en cadascuna de 
les 15 propostes que el Primave-
rArt 2017 ha portat fins als car-
rers i places del Morell. Teatre, 
clown, música, circ, dansa i tea-
tre infantil han permès consoli-
dar el  festival com a imprescin-
dible en el calendari morellenc. 

El PrimaverArt 2017 va co-
mençar divendres amb els es-
pectacles Espai fàbrica de talents 
(microteatre), Nàufrags (circ 
clown) i Lurrak (teatre, música, 

circ).  Pel que fa a dissabte, els 
morellencs van gaudir amb Que-
viures (teatre infantil), Rats (te-
atre itinerant), Las Polis (teatre 
clown), The Auditions (circ), Me-
sa para dos (teatre de carrer), 
¿Dónde está Bertín? (microtea-
tre musical) i Càntut (música), 
mentre que es va arribar al final 
dels actes ahir diumenge, amb 
Punch! (teatre clown), Sardanis-
tes (música, dansa), Ramon (te-
atre), Sandàlies (microteatre) i 
L’estiueig (teatre).  

Empenta per seguir 
Junt amb l’excel·lent afluència 
de públic, motivada per la quali-
tat de les propostes presentades, 
la tercera edició del PrimaverArt 
ha destacat per la bona crítica re-
buda i per la varietat i qualitat 
dels espectacles. 

Fruit d’aquesta bona respos-
ta, el consistori morellenc ja tre-

balla en la pròxima edició. «Apos-
tarem per polir petits aspectes 
que poden ser millorats i ens cen-
trarem a oferir espectacles de 
qualitat que impliquin a totes les 
disciplines artístiques», ha ex-
plicat Judit Fernández, regido-
ra de Cultura, Festes i Joventut. 

Així mateix, la responsable 
municipal ha posat de manifest 
que «la bona resposta social ens 
indica que anem pel bon camí i 
estem encertant amb allò que en 
l’àmbit cultural vol veure, escol-
tar i gaudir el públic morellenc». 

Finalment, la regidora more-
llenca també ha valorat «molt 
positivament la presència de l’es-
pai Food Trucks, que ha aportat 
un valor afegit al PrimaverArt. 
Per a pròximes edicions, estudi-
arem seguir amb aquesta inicia-
tiva i, si podem, incorporar-ne 
d’altres que resultin interes-
sants».

Els habitants de Perafort i Puig-
delfí han pogut gaudir, un any 
més, de les activitats organitza-
des al municipi amb motiu de 
Sant Jordi. Entre els actes cele-
brats, en destaca el de la presen-
tació del llibre que anualment 
edita l’Ajuntament i que té una 
temàtica relacionada amb el po-
ble o els seus habitants. 

Enguany, l’autor de l’obra ti-
tulada Records d’un temps pas-

sat ha estat Josep Pedro i Sana-
huja, escriptor local que ja ha 
publicat altres títols editats pel 
consistori.  

Aquesta iniciativa es va en-
gegar fa anys i, des de llavors, 
s’han editat diferents llibres so-
bre la història de Perafort i Puig-
delfí, així com publicacions on 
es recollien receptes, fotogra-
fies dels veïns i veïnes, entre al-
tres temàtiques.  

A l’acte de presentació de Re-
cords d’un temps passat, celebrat 
al Casal Municipal de Puigdelfí, 
hi van assistir una trentena de 
veïns, entre els quals hi havia Jo-
sep Pedro i Sanahuja, autor de 
l’obra, que va destacar la seva vin-
culació amb el poble. Un exem-
plar d’aquesta obra, així com una 
rosa i un punt de llibre van ser re-
partits entre les famílies del mu-
nicipi amb motiu de Sant Jordi.

Es tanca una 

Setmana Cultural 

plena d’activitat

Presentació del llibre ‘El Sindicat Agrícola de Sant Isidre. 1917-2017. 
Cent anys de cooperació agrària a la Pobla de Mafumet’. FOTO: CEDIDA

■ Els habitants de la Pobla van 
acomiadar diumenge l’edició 
2017 de la Setmana Cultural, uns 
dies en què les propostes cultu-
rals han brillat especialment en 
el calendari pobletà.  

La proposta ha inclòs reuni-
ons del Club de lectura, xerra-
des de seguretat a càrrec del cos 
dels Mossos d’Esquadra, contes 
infantils, esports amb el Campi-
onat territorial cadet juvenil de 
patinatge artístic, sessió teòri-
ca i pràctica d’experiments ci-
entífics amb el televisiu Dani Ji-
ménez, un concert-lectura amb 
Joan Masdeu i els membres dels 
clubs de lectura infantil i adult.  

L’acte central ha estat la pre-
sentació del llibre El Sindicat Agrí-
cola de Sant Isidre. 1917-2017. Cent 
anys de cooperació agrària a la Po-
bla de Mafumet. El volum, editat 
per la pobletana Cooperativa de 
Sant Isidre, ha estat elaborat pel 
Dr. Josep Sánchez Cervelló, ca-
tedràtic d’Història Contemporà-
nia, degà de la Facultat de Lle-
tres de la URV i director del Cen-
tre d’Estudis sobre Conflictes 
Socials (CECOS) de la URV; i per 

Guillem Puig Vallverdú, histo-
riador del CECOS. 

L’obra, de divulgació històri-
ca, repassa els cent anys d’una 
entitat emblemàtica al poble i la 
vida política i social al municipi 
en aquest mateix període. La pre-
sentació del llibre va comptar 
amb la presència de l’alcalde del 
municipi, Joan Maria Sardà; del 
president de la Cooperativa, Pe-
re Giralt; i d’un dels autors del 
llibre, Guillem Puig.  

Gegants i concert d’orgue 
Un cop tancada la Setmana Cul-
tural, les propostes artístiques, 
lúdiques i socials continuen a la 
Pobla. Ho faran aquest diumen-
ge amb una doble proposta: al 
matí, la Trobada gegantera om-
plirà d’ambient i color els car-
rers, mentre que a la tarda l’acti-
vitat cultural es traslladarà a l’es-
glésia, que obrirà les seves portes 
per gaudir d’un nou concert d’or-
gue. L’organista convidat és el 
ripollenc Modest Moreno i Mo-
rera, professor d’Orgue i Llen-
guatge musical al Conservatori 
Professional de Música de Vic.

LA POBLA DE MAFUMET


