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PUBLICITAT

836471/834937T

PUBLICITAT

107631/837373$

Oposicions cossos docents

Resolució EDU/825/2007, de 20 de març de 2007 (DOGC
4850, de 27 de març de 2007).
Total de places: 6.856

Destinataris:
Persones interessades a ingressar als cossos de mestres i de
professors d’ensenyament secundari. També aquells
funcionaris docents que desitgin accedir a un cos docent de
grup superior.

Termini de presentació de sol·licituds: del 28 de març al 16
d'abril de 2007.

Inscripció:
. A Internet, mitjançant la pàgina
http://www.gencat.net/educacio/profe/ingres_acces.htm
. El pagament dels drets d’examen també es pot fer amb
targeta de crèdit o dèbit de qualsevol entitat bancària, amb
càrrec a un número de compte de “la Caixa” mitjançant
transacció electrònica a través de la pàgina esmentada  o a
través de terminals ServiCaixa .
. L’imprès de la sol·licitud també es troba a disposició de les
persones interessades als serveis territorials i als serveis
centrals del Departament d'Educació.

Més informació
. A Internet: www.gencat.net/educacio/profe/ingres_acces.htm
. Telèfon d'atenció  ciutadana 012.

PUBLICITAT

AUTOCARS POCH, SA
Comunica que en la Junta General Extraordinària
celebrada amb caràcter universal al domicili social
de l’entitat en data de 27 de març de 2007, es van
adoptar els següents acords per unanimitat:
1.- Modificar el domicili social al municipi de Santa
Oliva (Tarragona), Polígon Industrial Molí d’en Se-
rra, carrer Tarragonès, núm. 21 (CP 43710).
2.- Modificar la denominació social de l’entitat a
“Autocars Poch, SA”
A Santa Oliva, a 27 de març de 2007. 
L’administrador únic: Sr. Valentí Ferrer Poch.

157902-838250E

PUBLICITAT

El regidor de Cultura de
Tarragona, Albert vallvé,
va destacar ahir que la no-
va programació del Metro-
pol per als mesos de pri-
mavera és «de qualitat» i
«diversa en gèneres». La
temporada començarà
amb un espectacle que es
va estrenar a Reus el 7 de
febrer passat: Cap al tard,
un recull de les proses més
íntimes i definidores de
Russinyol, que ara porta a
l’escenari Ramon Madau-
la, sota la direcció de Síl-
via Munt. El Metropol
portarà més obra amb el
segell del Centre d’Art Es-
cèniques de Reus, Mòbil,

de Sergi Berbel (vegeu pe-
ça annexa). I fruit de la
col·laboració entre les
àrees de Cultura de Reus i
de Tarragona, el 5 de juny
es presentarà al Metropol
un espectacle de circ a càr-
rec de la companyia Baró
d’Evel.

En teatre destaca espe-
cialment el muntatge Pla-
taforma, amb direcció de
Calixto Bieito i protago-
nitzat per Juan Echanove.
L’obra esdevé una ferotge
crítica social i un joc frívol
de provocació, que gira al
voltant de l’agitació se-
xual que es viu a Tailàn-
dia. De fet, l’espectacle

conté imatges de vídeo
amb sexe explícit, per la
qual cosa s’avisa «que pot
ferir la sensibilitat dels es-
pectadors».

Els creadors tarragonins
també tindran una presèn-
cia destacada. El director
Marc Chornet, que va gua-
nyar el premi beca Metro-
pol 2005, estrenarà l’obra
El Teatre Blanc, a càrrec
de la companyia Xerima. I
el grup musical del Camp
de Tarragona Txala estre-
narà el seu primer treball
discogràfic, Txalaria.

A cavall entre la música,

el teatre i l’audiovisual,
l’inclassificable Albert
Pla pujarà a l’escenari del
Metropol el 19 de maig per
presentar El malo de la pe-
lícula, un muntatge al vol-
tant de l’especulació im-
mobiliària. La programa-
ció es completa amb un al-
tre muntatge ple de cares
conegudes de l’escena,
Pels pèls, amb Àlex Casa-
novas i Mercè Comas; i
amb la representació de la
comèdia Idaho y Utah,
creada i dirigida per Albert
Espinosa. Tampoc no hi
faltarà el gènere operístic,

amb La centerentola, i de
dansa, amb IT Dansa.

La temporada acabarà el
dia 11 de juny amb la Festa
de l’Espectacle 2007, du-
rant la qual es lliuraran els
premis Públics a les mi-
llors produccions que hau-
ran passat pel Metropol
durant l’any anterior. En-
guany, la festa tindrà com
a protagonistes la compa-
nyia El Musical més Petit,
que proposarà un viatge en
el temps interpretant can-
çons en català d’Andrew
Lloyd Webber i Claude-
Michel Schönberg.

Ramon Madaula
obrirà la temporada

de primavera del
Teatre Metropol

Juan Echanove presentarà «Plataforma»

CARINA FILELLA / Tarragona

� L’espectacle Cap al tard, amb Ramon Madaula; Plata-
forma, un cru muntatge teatral protagonitzat per Juan
Echanove; i un peculiar espectacle multidisciplinari a
càrrec del cantautor Albert Pla són algunes de les propos-
tes que passaran per l’escenari del Teatre Metropol du-
rant la temporada de primavera.

Madaula i Echanove, en les obres respectives que portaran al Metropol./ EL PUNT

Dilluns, 23 d’abril
�  Cap al tard, amb

Ramon Madaula.

Divendres, 27 d’abril
� IT Dansa presenta

Clarobscur

Dimecres, 2 de maig
� Idaho i Utah,

d’Albert Espinosa

Divendres, 4 de maig
�  Plataforma, amb

Juan Echanove

Dies 12 i 13 de maig
� El tarragoní Marc

Chornet estrena El
teatre blanc

Dies 17 i 18 de maig
� Àlex Casanovas

escenifica Pels pèls

Dissabte, 19 de maig
� Espectacle d’Albert

Pla

Divendres, 25 de maig
� La cenerentola

(òpera)

Divendres, 1 de juny
� Mòbil, de Sergi

Belbel

Dimarts, 5 de juny
� Actuació de circ

amb Baró d’Evel

Divendres, 8 de juny
� Concert de Txala

Dilluns, 11 de juny
� Premis Públics

PROGRAMA




