
 

 

Agenda 

Núm. 91\\ Març 2019   

NOVA PROPOSTA TEATRAL A MONTFERRI 

 

El proper 9 de març a les onze del matí, als rentadors de Montfe-

rri, s’estrenarà l’espectacle de carrer Al Safareig, a càrrec del 

grup Teatralitzat.  

 

Teatralitzat és la branca de producció de l’Escola de Teatre La 

Peça de Valls i aquesta serà la seva primera producció teatral. Al 

Safareig pretén dinamitzar, mitjançant el teatre, la recuperació  

d’espais públics i històrics com els rentadors públics.  

L’Escola de Teatre La Peça aposta per un espectacle fresc i dinà-

mic, pensat per a tots els públics. Després de diferents muntat-

ges teatrals fets a mida per a actes concrets, la productora apos-

ta ara per la posada en escena d’un muntatge teatral que pretén 

apropar la història dels pobles de l’Alt Camp als amants del tea-

tre.  

Al Safareig dona veu a les dones que utilitzaven aquest espai municipal, i vol reivindicar la història més 

íntima dels pobles, una història que normal-

ment no surt als llibres però que tots i totes 

coneixem gràcies a les nostres mares, tietes, 

àvies; és a dir, de les conservadores de secrets, 

trucs i remeis. 

Sempre seguint les indicacions històriques de 

la seva col·laboradora, Aïda Sánchez Martínez, 

historiadora i investigadora sobre història de 

les dones a la URV, Al Safareig convida els es-

pectadors i espectadores a traslladar-se als 

anys 1920 i 1930, una època entre guerres 

però amb certa estabilitat econòmica en què les dones comencen a ocupar l’espai públic i a tenir veu 

pròpia. 

D’altra banda, el mateix dia 9 de març, una vegada finalitzat l’espectacle teatral, gràcies a la col·laboració 

de l’Ajuntament de Montferri, es durà a terme un col·loqui amb la directora de l’espectacle, la historia-

dora Aïda Sánchez, i amb Miquel López, l’autor del llibre De Puigtinyós a Montferri. 

 

Més informació: http://www.ajuntamentmontferri.cat/ 

 

Consell Comarcal de l’Alt 

Camp 

turismealtcamp 

8 de març 

Exposició “Plantes sobre Blau. Ciano-

típies”. A les 19.00h, al  Museu d’Al-

cover. 

Inauguració a càrrec de Montserrat i 

Rosa Barenys  
 

Organitza: Museu d’Alcover 

 

10 de març 

MOMO. Teatre, música i objectes, al 

Convent de les Arts, a les 18.00h, a 

Alcover. 

Organitza: Convent de les Arts 

Teatre amb l’obra El sopar de les 

princeses, a càrrec de La Porta de 

Fusta Teatre. A les 20.30h, al cinema 

del Casal de Vila-rodona, dins els 

actes de  la Setmana d’Igualtat i 

contra la Violència de Gènere.  

Organitza: Ajuntament de Vila-

rodona 

7 de març 

http://alcover.cat/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=568&extmode=view&extid=852
http://alcover.cat/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=568&extmode=view&extid=852
http://alcover.cat/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=568&extmode=view&extid=852


 

 

Activitats de la comarca Activitats de Carnaval a la comarca 

CARNESTOLTES AL PLA DE SANTA MARIA 

Dissabte, 2 de març  

18.30 h. Rua de Carnaval pels carrers del poble. Tot seguit, lectura 

solemne del pregó de Carnaval al Centre Cívic. Presentació dels par-

ticipants al concurs. 

21.30 h. Sopar de Carnaval i ball de Carnaval amb DJ's 

00.00 h. Lliurament de premis a càrrec del Rei Carnestoltes. 

Diumenge, 3 de març 

17.00 h. Rua infantil pels carrers del poble. A continuació, festa infantil i berenar. 

Dimecres, 6 de març 

19.30 h. Sortida del seguici fúnebre del Carnestoltes fins al Centre Cívic. Sardinada i pa amb tomàquet. 

Organitza: Ajuntament del Pla de Santa Maria 

CARNESTOLTES A PUIGPELAT 

2 de març del 2019  

A les 19.00h, a la plaça de  Jacint Verdaguer, concentració de les com-

parses i disfresses.  

Qui vulgui participar en les diferents categories del concurs de disfres-

ses es podrà inscriure a l’Ajuntament en horari d’oficina fins al dia 1 de 

març.  

A les 19.30h, rua pels carrers de Puigpelat.  

Un cop arribats a la plaça de la vila, pluja de confeti. 

A les 21.00h, a la Sala del Casal, sopar.  

En acabar el sopar, al voltant de les dotze de la nit, hi haurà ball en di-

recte a càrrec del GRUP LOREN. Aquest acte és gratuït i obert a tothom.  

Durant el ball es donarà a conèixer la decisió del Jurat Popular, que 

premiarà les millors carrosses, comparses i disfresses.  

Organitza: Ajuntament de Puigpelat. 

 

 



 

 

Activitats de la comarca Activitats de Carnaval a la comarca 

 
CARNESTOLTES A VALLMOLL 

Dissabte, 2 de març 

A les 19.30h, comença la rua de Carnaval, amb la trobada de comparses i 

disfresses. La rua començarà al davant del Centre Cultural i es farà el recor-

regut pels carrers habituals.  

A continuació, una vegada finalitzada la rua, sopar i ball de disfresses amb 

l’actuació musical de DUET RIMEL. Serà imprescindible portar el tiquet a 

l’hora del sopar. Aquest acte l’organitza l’Ajuntament de Nulles amb la 

col·laboració del Cafè de Nulles. 

En acabar el sopar, al voltant de les dotze de la nit, hi haurà ball amb l’ac-

tuació en directe del GRUP LOREN. Aquest acte és gratuït i obert a tothom.  

 

CARNESTOLTES A NULLES 



 

 

Activitats de la comarca Activitats de Carnaval a la comarca 

 
CARNESTOLTES A ALCOVER 

1 de març 

Sisena Rua infantil, a les 18.00h, des de la plaça del Torrent del Titit fins al 

Pati. 

2 de març  

Rua de Carnaval, a les 19.00h, des de la plaça del Blat.  

Dissabte 2 de març 

18.00h    Esplanada de la Fira: 

INICI DE LA RUA. Hi haurà con-

curs de disfresses. Per optar a 

premi és necessari inscriure-

s’hi prèviament. Tot seguit,  al 

pavelló municipal d'esports, lliurament de premis. 

Finalitzada la rua, SOPAR. Inscripcions a Ca Cosme fins al 27 de febrer: 13€ (10€ fins als 10 anys).  

Desrés del sopar, SHOW INFANTIL amb Dj BALL amb ALLCOVERS + Dj Eloi Giralt + Dj Caxlivs    

 

Dimarts 5 de març 

15.00h   Pels carrers de la vila: RUA INFANTIL amb els alumnes de l'escola. 

17.30h   Al Cercle d'Amics: BALL  

20.00h   Al Cercle d'Amics: CREMA DEL CARNESTOLTES, a càrrec del Ball de Diables i Bruixots d'Alcover 

CARNESTOLTES A VALLS 



 

 

Activitats de la comarca Activitats de Carnaval a la comarca 

 
CARNESTOLTES A PICAMOIXONS 

1 de març 

Sisena rua infantil  de l’escola, a les 15.30h  

9 de març  

19.00 h: Rua de comparses pels carrers del poble amb  

carrosses i disbauxa.  

Inici de la rua: al carrer de Josep M. Fàbregas (fins arribar al local 

social).  

Hi haurà premis a les següents categories de disfresses:  

A la millor carrossa, grup, parella, individual i infantil.  

Al finalitzar la rua, inflables per a totes les edats al  

local social.  

21.30h. Sopar i, tot seguit, ball amb disco mòbil. 

CARNESTOLTES A LA RIBA 

 
CARNESTOLTES A VILABELLA 

 



 

 

Activitats de la comarca Activitats a la comarca 

CURSA I CAMINADA DE BRÀFIM I CANICROSS 

Arriba la dissetena edició de la Cursa i Caminada de Bràfim i la setena edició 

del Canicross. 

L’esdeveniment tindrà lloc el proper diumenge, 17 de març del 2019. 

El passat divendres 1 de febrer es van obrir les inscripcions i es limitarà el  

nombre d’inscrits a 800 persones. 

Els preus i les dates d’inscripció són les següents: 

Del 23 de febrer al 7 de març: 18 € 

Del 8 al 14 març: 20 € 

La recollida de dorsals es farà al Centre Cívic (av. de Catalunya, 30) el dis-

sabte 16 de març, de 18.00 a 20.00 h, i el diumenge 17 de març, a partir de 

les 7.45 del matí.  

En el recorregut hi haurà tres punts d’avituallament amb aigua, menjar i 

personal de control. El lliurament de premis es durà a terme a les 11.30h, 

després de l’arribada dels participants. Aquesta activitat és una bona oportunitat per conèixer la zona i gaudir dels seus paisatges.  

Més informació: http://cursabrafim.cat/  

El 30 de març arriba la caminada de resistència per les Muntanyes 

de Prades. La caminada reuneix els valors de sacrifici, força i deter-

minació dels antics almogàvers 

- El recorregut vol donar a conèixer les raconades més descone-

gudes i espectaculars de les Muntanyes de Prades, tenint en com-

pte els requisits de les distàncies i els desnivells que defineixen la 

categoria de marxes de resistència. 

- Hora de sortida: a les 7 del matí, al Casal Social de Vilaplana. 

- Hora d’arribada máxima: a les 22.00h, al Casal social de Vilapla-

na.  

- Es recorren bona part dels nuclis habitats de les Muntanyes de 

Prades i se circula per les tres valls dels rius Brugent, Glorieta i 

Siurana. 

- Es tracta d’un recorregut exigent i tècnic que farà gaudir els 

amants de la muntanya. 

 La distància que es recorrerà és de 55 km i el desnivell que 

caldrà superar és de 4.200 metres en un total màxim de 15 hores. 

 

Més informació: https://www.aamp.cat/ix-almogaver/ 

 

 

ARRIBA ‘L’ALMOGÀVERS’ A LES MUNTANYES DE PRADES 

http://cursabrafim.cat/
https://www.aamp.cat/ix-almogaver/


 

 

El proper dissabte dia 9 de març l’Oficina de Turisme de Valls 
organitza aquesta visita guiada per conèixer els calçots, el pro-
ducte gastrònomic per excel·lència de la capital de l’Alt Camp. 

La visita es farà a les 11.30 hores i cal fer reserva prèvia a turis-
me@valls.cat o bé al 977 602 530. 

El preu de la visita és de 6€ i, per als menors de 5 anys, gratuït. 

Per compartir 
Un espai dedicat a les vostres recomanacions 

Us recomanem... 

VISITA GUIADA ‘VALLS, TERRA DE CALÇOTS’ 

La proposta del mes 

 NOU ITINERARI AMB LES CAPELLETES VOTIVES DE VILABELLA 

Tasta i repeteix! 

III RECEPTARI GASTRONÒMIC DEL CALÇOT 
S’ha publicat la tercera edició del Receptari gastronòmic del calçot, 
amb receptes renovades i noves incorporacions d’establiments de 
restauració i cellers i/o productors de begudes. 
 

Si voleu descobrir les receptes d’aquesta nova edició, aneu a buscar 
la guia a l’Oficina de Turisme de Valls o al Consell Comarcal de l’Alt 
Camp. 
 
Aquest material l’ha editat Viñas—Montserrat Dissenyadors Associ-
ats, amb el suport de l’Ajuntament de Valls, del Consell Comarcal de 
l’Alt Camp, del Consell Regulador de la DO Tarragona i de tots els 
establiments participants. 

El proper dia 10 de març, a les 11.30h, es farà un recorregut guiat  per donar a 
conèixer  la proposta de visita guiada i nova senyalització de la vila closa i les 
capelletes votives de Vilabella. La visita sortirà de davant de l’Ajuntament. 

Es tracta d’una visita guiada pel nucli antic de Vilabella que passa pels punts 
d’interès històric. La visita també preveu aturades a les diferents capelletes 
votives que hi trobem.  

Vilabella conserva les capelletes on s’exposen els sants de cada carrer. Podem 
trobar les de sant Antoni, sant Joan, sant Roc, sant Magí, Mare de Déu del Ro-
ser, etc. 

Al final del recorregut hi haurà un petit refrigeri. 


