
Diari 
Dijous, 31 de març de 2016 23  | CAMP

L’Arboç 
prepara la seva 
cursa de 
muntanya

LA TERCERA EDICIÓ

■ El diumenge 22 de maig l’Ar-
boç acollirà la seva 3a Cursa 
de Muntanya. Tindrà dues mo-
dalitats diferents: una cursa 
llarga de 23 km, que sortirà a 
les 9.00 i una curta de 14 km, 
que sortirà a les 9.45 h.  

També hi haurà una de la 
mateixa distància però que es 
durà a terme en format de ca-
minada que sortirà a les 9.45 h. 
El recorregut transcorrerà per 
l’Arboç, Castellet i el Parc Na-
tural del Foix. 

La inscripció és a través del 
perfil de Facebook Cursa Mun-
tanya l’Arboç i el blog http:/trai-
larboc.blogspot.com.es/, o a les 
dependències de la Casa de 
Cultura. Són de 18 euros per la 
cursa llarga i de 16 euros per la 
cursa curta. 

 
LLORENÇ 

Concert de Saurí on 

el públic paga després 

de veure l’actuació  

■ El grup de música Saurí actua 
demà, divendres (22.30), al 
nou escenari del cafè del Cen-
tre de Llorenç. El concert su-
posa l’estrena d’aquest nou 
espai de la històrica entitat. 

Saurí està format per mú-
sics del Baix Penedès Crea els 
seus temes a través de la re-
cerca de músiques ancestrals 
i ritualístiques presents en la 
majoria de pobles i cultures 
del planeta. El concert és mit-
jançant la modelitat de taqui-
lla inversa on l’espectador de-
cideix el preu després de veu-
re l’actuació. 

 
L’ARBOÇ 

Música en família a 

l’escola bressol  
 

■ L’Ajuntament de l’Arboç ha 
activat el projecte Música en 
família adreçat a nens des dels 
10 mesos fins als 3 anys i els seus 
pares. Els petits comparteixen 
una estona de cançons, jocs de 
falda, moixaines i danses per 
estimular aquesta eina de co-
municació entre pares i fills. 
Els interessats poden adre-
çar-se a l’Escola Bressol Mi-
nyons o bé trucar al 618 539 927.

JOSÉ M. BASELGA  

Un total de set-cents vuitanta-
cinc joves d’entre tres i els divuit 
anys i que estudien a 21 escoles 
d’onze localitats del Baix Pene-
dès, representaran fins a trenta-una 
obres dins del Festival de Teatre In-
fantil i Juvenil del Baix Penedès. 

El certamen, que compleix 38 
edicions, està patrocinat per la 
Diputació i organitzat pel Centre 
de Recursos Pedagògics del Baix 
Penedès. Les representacions es 
fan des del pròxim dilluns, 4 d’abril, 
fins al dia 15 al Teatre Municipal 
Àngel Guimerà del Vendrell. 

A partir de les 10.00 els joves 
actors aixecaran el teló amb obres 
de diferents estils i temes i que 
els alumnes han preparat a clas-
se amb els seus professors. A més 
del treball en equip, la iniciativa 
permet als joves conèixer el món 
del teatre i de la literatura, ja que 
també estudien els autors de les 
obres que posen en escena. 

També espectadors 
Durant els dies del certamen les 
representacions començaran a 
les 10 del matí. El Festival va di-
rigit bàsicament a la població 
escolar, tot i que és obert a to-
thom. En aquest sentit per a 
molts nens també és la prime-
ra vegada que assisteixen al tea-
tre, no sols com a actor, sinó 
també com a espectadors. 

Des del Centre de Recursos 
Pedagògics del Baix Penedès ex-
pliquen que «l’art teatral és una 
eina pedagògica per a la millora 
en el desenvolupament de les ha-
bilitats expressives oral, corpo-
ral, emocional i artística, alhora 
que referma l’hàbit i el valor del 
treball en equip mitjançant la 
constància». 

El Festival de Teatre Infantil 
i Juvenil del Baix Penedès és en 
aquest sentit un referent en l’àm-
bit del país per la participació de 

tantes escoles en un projecte edu-
catiu comú. «També permet tre-
ballar la convivència al centre 
educatiu tot valorant l’esforç de 
cadascú», expliquen els coordi-
nadors de la iniciativa. 

Amb les famílies 
Les representacions, més enllà 
de la posada en escena també exi-
geix un treball previ a classe, on 
han hagut d’adaptar o crear el 

text que pretenen representar. 
Fins i tot creen els decorats i es-
pais escènics, en la majoria dels 
casos amb la col·laboració de les 
famílies. 

Els organitzadors expliquen 
que amb l’obra els joves guanyen 
seguretat personal millorant la 
seva autoestima i superant les di-
ficultats i les pors. Alhora ex-
pressen les seves emocions i els 
seus sentiments (utilitzant el 
llenguatge verbal i no verbal).
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800 joves seran actors al Festival 

de Teatre Infantil del Baix Penedès

La representació de l’obra ‘Rodatge al parc’ en l’edició anterior del Festival.  FOTO: DT

Representaran  
31 obres al Teatre 
Àngel Guimerà des de 
dilluns. Són de fins a 
21 escoles de la 
comarca

Els joves actors van posar en escena l’any passat una adaptació de l’obra  
‘Somriures i llàgrimes’.  FOTO: DT

‘També permet 
treballar la 
convivència al 
centre valorant 
l’esforç de cadascú’

Representació de l’obra ‘Un conte amb set Blancaneus’ que es va posar 
en escena l’any passat. FOTO: DT


