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PUBLICITAT

ANUNCI
En el Butlletí Oficial de la Província (núm. 5) de data 5 de gener de 2007, es publicà l’anun-
ci sobre l’acord d’aprovació del Plec de clàusules econòmiques administratives particulars i
tècniques que han de regir la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, dels
treballs de redacció del projecte bàsic i d’execució, la direcció d’obres i la coordinació de
seguretat per a la urbanització de l’avinguda Nostra Sra. de la Salut i un tram de l’avinguda
Jaume Baladia, i la convocatòria del concurs corresponent.

Objecte: Contractació dels treballs de redacció del projecte bàsic i d’execució, la direcció
d’obres i la coordinació de seguretat per a la urbanització de l’avinguda Nostra Sra. de la
Salut i un tram de l’avinguda Jaume Baladia.

Expedient núm.: 884/2006.

Títol: Treballs de redacció del projecte bàsic i d’execució, la direcció d’obres i la coordina-
ció de seguretat per a la urbanització de l’avinguda Nostra Sra. de la Salut i un tram de l’a-
vinguda Jaume Baladia.

Pressupost de contracte: 33.921,96 EUR, IVA inclòs, millorable a la baixa.

Termini d’execució del contracte: El termini màxim per a la presentació del projecte per
a l’aprovació serà 3 mesos, però la vigència del contracte s’estendrà fins a un any després
de la recepció de les obres fins que i en tot cas s’hagi informat favorablement la devolució
de la garantia definitiva constituïda pel contractista.

Garantia: No es constituirà garantia provisional. La garantia definitiva serà del 4% del preu
d’adjudicació.

Plec de clàusules econòmiques administratives particulars i tècniques: Es poden
examinar a la Secretaria de la Corporació i durant el termini de presentació de proposi-
cions en hores d’oficina (els dilluns de 8:30 a 14:30 i de dimarts a divendres de 8:30 hores
a 14:00 hores) i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Argentona.

Presentació de proposicions: Les proposicions per aspirar al concurs es presentaran a
l’esmentada Secretaria fins a les 14:30 hores del dia 22 de gener de 2007.
Forma de presentació de les proposicions i model de proposicions, segons el Plec de clàu-
sules econòmiques administratives particulars i tècniques.

Obertura de proposicions: L’obertura del sobre núm. 2, que serà públic, tindrà lloc a la
sala de la Junta de Govern Local, a les 9:00 hores, el dia 29 de gener de 2007.

Despeses de publicació: Seran a càrrec de l’adjudicatari fins a un import màxim de 900
EUR.
Argentona, 9 de gener de 2007
L’alcaldessa, 
Sra. Ester Merino i Tarafa
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Ajuntament d’Argentona

� El cantant italobelga
Salvatore Adamo, una de
les grans icones de la can-
çó romàntica durant les
dècades dels seixanta i els
setanta, retornarà avui al
Palau de la Música (21.30;
entrades exhaurides des de
fa dies) després de divuit
anys d’absència als esce-
naris catalans. Adamo,
que a final dels seixanta
era dels qui més discos ve-
nia a Europa, va reclamar
ahir en una roda de premsa
la seva vigència artística:
«Sóc un home del meu
temps, no visc pas de la
nostàlgia.» Ara bé, els
temps canvien: «Avui dia
ser un romàntic és difícil,
amb problemes com el de
la sida. Si ara fos un ado-
lescent ho tindria difícil,
tot i que segur que els ado-

lescents d’avui troben al-
tres maneres de ser romàn-
tics.» Com fa quasi qua-
ranta anys, Adamo està
convençut, però, que
l’amor és la millor arma
per canviar el món: «És
l’única cosa que ens pot
unir en aquests temps de
cinisme terrible.» Avui
l’home que Jacques Brel
va definir com «el jardiner
de l’amor» i que última-
ment també ha caigut ren-
dit a l’inevitable You’re
beautiful de James Blunt,
obviarà les cançons de La
part de l’ange, disc publi-
cat fa tot just uns dies, per
posar èmfasi en el reperto-
ri –cançons com ara Un
mechón de tu cabello, Cae
la nieve i Mis manos en tu
cintura– amb el qual va
triomfar a l’Estat es-
panyol.

Salvatore Adamo: «Avui dia
ser un romàntic és difícil»

G.V. / Barcelona

Adamo, passejant ahir per la rambla de Catalunya. / EFE

Els fons que formarien el
museu serien els del Teatre
Fortuny de Reus, l’arxiu
personal de Salvat i el que
va constituir el museu del
teatre que durant anys va
ser al Palau Güell de Bar-
celona: «Actualment està
a la seu de l’Institut del
Teatre de Barcelona, on és
més una metàfora de mu-
seu que no pas un equipa-
ment museístic. Hi fan
molt poques exposicions i
activitats», segons Salvat.

El veterà director teatral
i catedràtic d’història de
les arts escèniques va re-
ivindicar ahir que s’abordi
d’una vegada la història
del teatre català que, se-
gons ell, «no s’ha escrit
mai o s’ha escrit tan mala-
ment que no es pot ni ex-
plicar». El problema, se-
gons un càustic Salvat, és
que «el teatre català co-
mença, cada vegada, quin-
ze anys enrere». «Fa temps
semblava com si abans del
Teatre Lliure no hi hagués
hagut teatre català, i en
aquests moments sembla
que abans de Sergi Belbel
tampoc no hi hagués hagut
res. No hi ha memòria his-
tòrica ni cap voluntat que
n’hi hagi.» El museu que

es vol fer a Reus, doncs, ha
de contribuir a redreçar la
situació. «Ha de ser un
museu interactiu, que con-
voqui activitats didàcti-
ques per als nens i joves».
Un museu, en definitiva,
que entre altres coses re-
ivindiqui noms com el de
l’actor, comediògraf i poe-
ta de la Renaixença Josep

Robreño Tost, «que avui
ningú no sap qui és però
que va ser l’autèntic fun-
dador del teatre català».

L’encàrrec a Salvat, el
van rubricar ahir l’alcalde,
Lluís Miquel Pérez, i Jo-
sep M. Bach, president de
la Fundació Fòrum Cívic
del Camp, un col·lectiu
polític i empresarial que

va impulsar el projecte fa
prop de tres anys. L’alcal-
de va explicar que l’Ajun-
tament és conscient que
haurà de fer-se càrrec del
finançament del projecte
(«són els costos inherents
a la capitalitat cultural de
la ciutat»), que difícilment
pugui ser una realitat
abans de l’any 2009.

Reus fa el primer pas per crear el
futur museu del teatre català

L’Ajuntament encarrega al director Ricard Salvat la redacció del projecte

Ricard Salvat, Josep M. Bach i Lluís Miquel Pérez, després de signar ahir el conveni. /J.F.

� Després de dos anys de converses,
l’Ajuntament de Reus va encarregar
ahir al director escènic Ricard Salvat
l’elaboració d’un projecte per crear a

NATÀLIA BORBONÈS / Reus la ciutat un museu del teatre català,
equipament inexistent al país. Salvat
té de termini fins al desembre d’en-
guany per elaborar la proposta, que
el consistori vol que sigui una «insti-

tució viva, on es guardi el record pe-
rò també es vagi bastint el futur», se-
gons l’alcalde de Reus, Lluís Miquel
Pérez. La seu del museu seria l’anti-
ga fàbrica del Vapor Vell de Reus.

� Sota les parades del
mercat de Santa Caterina
de Barcelona s’amaguen
4.000 anys d’història. Ara
el cistell d’anar a comprar
es pot completar amb un
apunt cultural a l’espai que
l’Ajuntament va inaugurar
ahir al migdia, que mostra
una part dels vestigis exca-
vats i estudiats els darrers
anys. Es tracta d’un petit
espai museïtzat, amb foto-
grafies i plafons informa-
tius, que ofereix l’evolu-
ció històrica d’aquest sec-
tor de la ciutat des de la
prehistòria fins a l’actuali-
tat. El nou centre d’inter-
pretació arqueològica
completa la intervenció
global després de la re-
obertura del mercat, fa un
any i mig.

El jaciment és complex
perquè acumula restes de
diverses èpoques. Entre

les novetats que ha propi-
ciat l’excavació hi ha tro-
balles prehistòriques que
es desconeixien, com ara
sitges i enterraments que
denoten ocupació humana
de la zona fa 4.000 anys. A
la zona també s’hi han
constatat tallers d’època

romana, tot i que una de les
etapes més representatives
és entre els segles IV i VI,
quan una bona part del so-
lar va ser ocupat per un ce-
mentiri cristià. Entre els
segles VIII i XI hi ha un
buit de coneixements i es
considera que va ser zona

de conreu. És al segle XI
quan s’hi construeix la pri-
mera església, que seria
l’origen del posterior con-
vent. Els dominics van
fundar el convent de Santa
Caterina el segle XIII. Va
ser la primera seu de
reunions del Consell de
Cent, i també hi va viure i
hi va ser enterrat sant Ra-
mon de Penyafort. Les in-
vestigacions dels arqueò-
legs han permès documen-
tar la capçalera d’una es-
glésia anterior a la conegu-
da que obre noves pers-
pectives en l’estudi del
conjunt documental
desaparegut. De fet, des
del mirador inaugurat ahir
s’observen els contraforts
de l’església gòtica. L’any
1835 el monestir es va en-
derrocar, a causa de la des-
amortització de Mendizá-
bal. Deu anys després, s’hi
va erigir el mercat.

RAÜL MAIGÍ / Barcelona

Santa Caterina mostra els seus vestigis

La museïtzació de les restes es va inaugurar ahir. / A. PUIG


