
Regió7 | SOCIETAT | 5Diumenge, 16 de maig del 2004

Un moment de la sessió de tallers de teatre de carrer, ahir a l’escola Collbaix, durant un exercici d’interpretació gestual

�� BBAAGGEESS  ��

Compte enrere fent malabars i acrobàcies
Els alumnes de teatre de carrer preparen la Festa Major Infantil de Sant Joan

La gran novetat de la
setzena edició de la
FMI de Sant Joan, el
mes que ve, es trobarà
en els tres espectacles

�� JOSEP SALLENT
�� Sant Joan de Vilatorrada

Quan ja falta menys d’un mes
perquè Sant Joan de Vilatorrada
torni a viure la Festa Major In-
fantil, els motors per tenir-ho tot
a punt ja fa unes quantes setma-
nes que estan en marxa. En-
guany, el certamen celebra ja la
setzena edició i es portarà a ter-
me els dies 12,13 i 14 de juny.

A l’espera que dissabte que ve
es faci el tradicional sopar de la
Festa Major Infantil a Cal Galli-
fa, que ha de servir per recaptar
fons per a la festa, ahir els alum-
nes i professors participants dels
tallers de la FMI van dedicar la
jornada completa, matí i tarda,
als seus treballs,a causa de la pro-
ximitat de la data de la festa.

La gran novetat d’enguany del

certamen seran els espectacles,
tant l’inicial, de correfoc infantil,
com el final. I és que tots tres, per
primera vegada, aniran a càrrec
dels alumnes del taller de teatre
de carrer,que és de nova creació,
i que ha estat creat recentment
pels organitzadors de la Festa
Major Infantil, El Sidral i Gog i
Magog. Els alumnes d’aquest ta-
ller, adreçat a adolescents i a jo-
ves, tot i que també s’hi han

apuntat persones adultes,prenen
aquests dies grans dosis multidis-
ciplinàries com ara malabars,
xanques, acrobàcies, interpreta-
ció i teatre gestual.

El coordinador és Jordi Pesar-
rodona, de Gog i Magog. Pesaro-
dona explica que els seus alum-
nes «hi estan totalment dedicats»
i que «se’n surten molt bé».Pesar-
rodona també diu que els orga-
nitzadors s’han quedat «sorpre-
sos» pel nombre de persones
adultes que s’han interessat per a
aquest taller, que en un principi
estava pensat per a joves d’entre
14 i 18 anys. Segons afirma, l’ob-
jectiu és que aquestes persones
«es puguin desenvolupar elles ma-
teixes i formar una colla de teatre
de carrer», i que protagonitzin ca-
da any els espectacles de la festa,

en lloc de fer-ho els personatges
de la Festa Major Infantil: el Ki-
ku, el Sendu, el Super Pet, la Su-
per Iaia i la bruixa Teti.

Juntament amb els de teatre de
carrer es troben en funciona-
ment, un any més, els tallers del
correfoc infantil, que s’encarre-
guen de construir la imatgeria i el
vestuari per a aquest acte i que
agrupa infants a partir de 7 anys.
Pesarrodona ha explicat que en-
guany al correfoc «hi apareixeran
personatges nous, tot simbolitzant
el relleu de la bruixa Teti».

Ambdós tallers,el del correfoc i
el de teatre, apleguen prop d’un
centenar de persones.Ahir,apro-
fitant que es va treballar matí i
tarda, es van reunir alumnes i
professors per fer un dinar a l’es-
cola Collbaix.

Sant Vicenç
celebra la segona
trobada de
plaques de cava
�� REDACCIÓ/Manresa

Sant Vicenç de Castellet aco-
llirà avui la segona Trobada
d’Intercanvi de Plaques de Ca-
va. La festa començarà a les 10
del matí i acabarà al migdia a la
pèrgola de can Soler. Entre les
activitats programades hi hau-
rà una exposició de treballs
presentats a concursos de pla-
ques de cava i d’ampolles ve-
lles de cava, del col·leccionista
Joan Falcó; se sortejaran lots
de cava i vi; es lliuraran regals
per als col·leccionistes infan-
tils; i s’oferirà un esmorzar de
degustació de cava i de pa amb
tomàquet i botifarra (5 euros
amb copa de cava de regal),
entre d’altres. Ho organitza
Ceps i Manduca, amb la col·la-
boració de l’Ajuntament, el
Celler Cooperatiu d’Artés i
Lligats Metàl·lics Sabat.

Un miler
d’alumnes de les
escoles Pies es
reuneixen a Moià
�� J. CAPDEVILA/Moià

Un miler d’infants que en-
guany han cursat 6è de primà-
ria en escoles Pies de Catalu-
nya es van trobar divendres a
Moià per participar en la setze-
na jornada d’esport i convivèn-
cia.Uns 90 infants van disputar
partits de tennis, frontó,futbol,
tennis taula,bàsquet –a les pla-
ces de l’església i de l’ajunta-
ment–,futbolí i escacs.Un altre
grup va visitar les coves del
Toll, on hi ha una tirolina. Al
parc municipal, més d’un cen-
tenar d’infants, va poder prac-
ticar aeròbic, funk i country.A
prop del camp de vol d’aero-
modelisme es va muntar un
circuit de BTT i un altre d’ori-
entació.També es podia practi-
car el judo, jugar a golf o mun-
tar a cavall.

El grup de nens i nenes del Consell dels Infants de Súria que van participar en l’activitat

Els menuts de Súria fan de
guàrdies urbans per un dia
�� MARTA JOVÉS/Súria

Posar multes als cotxes mal
aparcats de Súria es va convertir
ahir al matí en la feina d’un grup
de 14 nens i nenes del Consell
dels Infants del poble. L’activitat
va ser la culminació dels actes de
la setmana ‘A l’escola hi vaig a
peu’, que ha fomentat que els in-
fants de Súria vagin a peu a l’es-
cola sempre que els sigui possi-
ble.

Els escolars del Consell, nens i
nenes de 9 a 12 anys, van aprofi-
tar un matí en amb força movi-
ment de cotxes al poble per fer de

guàrdies urbans i posar multes
simbòliques als vehicles que teni-
en una conducta poc respectuosa
amb els vianants.

Al cartell s’hi podien llegir els
motius de la multa i les repercus-
sions que tenia per als vianants,
sobretot per als infants,gent gran
i pares amb cotxets,així com tam-
bé una bona recomanació per als
conductors: «Un altre dia, miri
d’evitar-ho. Tots hi sortirem gua-
nyant». Un avís de multa simbò-
lic però que els nens es van agafar
com una important responsabili-
tat de cara a la millora del poble.

JOSEP SALLENT

AJ SÚRIA


