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7® El web que et porta la informació més propera. La imprescindible informació local, la
que t’acosta al teu país, al teu poble, a la teva ciutat, al teu costat. Just el que trobaràs

a elpunt.cat. El web d’informació local en una xarxa global.

El web d’El Punt

Perquè les ciutats són capitals
www.elpunt.cat

A l’estiu, la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament
treballava amb la data de
mitjans d’octubre per
inaugurar el nou arxiu, que
s’ha construït entre els car-
rers de Maria Antònia Pa-
rís i Camí de l’Aigua No-
va. L’obra civil es va donar
per acabada al juliol i que-
dava pendent el mobiliari i
el trasllat dels documents.
En aquests moments, el
mobiliari, i més concreta-
ment els armaris compac-
tes, que tenen una capaci-
tat d’emmagatzematge de
documents de 16.360 me-
tres lineals, encara no
s’han instal·lat. Fonts de
l’àrea de Cultura atribuei-
xen el retard a la «gran me-
ticulositat» amb què el De-

partament de Cultura, que
és qui ha sufragat les obres
(que han tingut un pressu-
post de 2.855.000 euros),
s’està plantejant qüestions
com ara les mides dels ar-
maris: «L’entrada en fun-
cionament de l’arxiu serà
més tard, doncs, del que
ens pensàvem en un co-
mençament.» Ara es tre-
balla amb el mes de de-
sembre com a data proba-
ble per obrir oficialment el
nou equipament, un cop
també s’hagin posat
d’acord les agendes políti-
ques, ja que l’arxiu l’hau-
ria d’inaugurar el conse-
ller de Cultura, Joan Ma-
nuel Tresserras.

El nou arxiu és un edifi-
ci de planta baixa i tres pi-

sos (l’edifici ofereix la
possibilitat que s’hi pugui
aixecar una quarta planta),
amb una superfície cons-
truïda de 2.120 metres
quadrats i una superfície
útil de 1.912, 1.321 dels
quals corresponen a les sa-
les de dipòsit dels docu-
ments. Un cop enllestida
l’obra civil, les adminis-
tracions implicades en el
projecte preparen ara la se-
gona i última fase del nou
arxiu, que serà la del tras-
llat de la documentació i la
de la gestió. Els milers de
documents estan repartits
entre l’actual arxiu del
castell del Cambrer (la his-
tòrica) i a l’antic col·legi
Rubió i Ors (la general ad-
ministrativa).

L’entrada en funcionament del
nou arxiu històric de Reus
s’ajorna fins a final d’any
El motiu és el retard en la instal·lació del mobiliari

La construcció de l’edifici de l’arxiu ja està llesta. Ara falta equipar-lo. / JUDIT FERNÀNDEZ

● L’Ajuntament de Reus ha hagut de fer
marxa enrere en la seva intenció d’inau-
gurar, aquest mes d’octubre, el nou Arxiu
Comarcal del Baix Camp. El Departa-

NATÀLIA BORBONÈS / Reus ment de Cultura de la Generalitat ha en-
darrerit el calendari per qüestions tècni-
ques dels equipaments, en concret dels ar-
maris compactes on s’han de guardar els
milers de documents.

● Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant. L’artista reusenc
Marc A. Pérez Olivan ex-
posa, fins al 20 d’octu-
bre, a la Sala Infant Pere
de l’Hospitalet de l’In-
fant. Pérez Olivan té una
llarga trajectòria artística
en què la dedicació al cò-
mic ha deixat petjada en
la seva pintura. Això es
reflecteix en les seves
obres, fetes amb colors
plans, purs i alegrement
estridents i utilitzant la
tècnica de l’acrílic. Els
visitants d’aquesta expo-
sició, que fa uns mesos es
va instal·lar a la Sala
Quatre del Museu d’Art i
Història de Reus, podran
descobrir en un dels qua-

dres la silueta de la ger-
mana grassa de les ger-
manes Gilda, que el di-
buixant Vázquez va fer
durant anys per als te-
beos de Bruguera; o la
fascinació que sent per la
fusta, «un element lligat

a un ésser viu, com és
l’arbre, però que a la ve-
gada és del tot manipula-
ble per l’home». També
el cos de la dona tractat
com a paisatge és un dels
temes recurrents del seu
art. / EL PUNT

VANDELLÒS I
L’HOSPITALET DE
L’INFANT
Pérez Olivan exposa a
la Sala Infant Pere

● Reus. El Corella Ballet
Castilla y León inaugu-
rarà, aquest dimarts al
Teatre Fortuny, el cicle
Mésdansa, que es desen-
voluparà a Reus fins al
17 d’octubre. El Corella
Ballet, que també actuarà
dimecres a Reus, és
l’única companyia de
dansa clàssica que hi ha
actualment a l’Estat es-
panyol. Creada per Án-
gel Corella, està integra-
da per ballarins seleccio-
nats entre més de mil as-
pirants procedents de
tretze països. El cicle
prosseguirà el dia 16 a la
Sala Santa Llúcia amb
quatre coreografies de
curta durada: Entre la
ficció i la realitat, la peça
que la ballarina reusenca
Júlia Pérez ha creat sota
la tutoria del coreògraf

Toni Mira; Raíces, de
Domus del Karo; Carlos
& Me, un muntatge de la
companyia Project in
Movement; i Merci Ma-
dame, un treball de la
companyia Passatges
Dansa. El dia 17, dissab-
te, la companyia Nats
Nus, de Toni Mira, esce-

nificarà Slot, un especta-
cle infantil de dansa con-
temporània a la plaça del
Mercadal en sessions de
matí i tarda. I a la nit,
s’estrenarà al Teatre Bar-
trina Mermaid’s Call,
l’espectacle del coreò-
graf tortosí Roberto Oli-
van. / EL PUNT

REUS
El ballet d’Ángel
Corella inaugura el
Mésdansa


