
EL PUNT | Divendres, 16 d’octubre del 2009 CULTURA -  ESPECTACLES  33

PUBLICITAT

cultura.tarragona.cat

Una tardor plena d’emocionsTeatre Metropol >TARRAGONA
TEMPORADA DE TARDOR 2009 100 ANYS

Amb el suport deOrganitza Amb el patrocini de Amb la col·laboració de Membre de

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació

Les 24 h a:Abonaments nous: 16 i 17 d’octubre | INICI DE LA VENDA D’ENTRADES: 20 d’octubre (a partir de les 10 h)

Consulta tota la programació a cultura.tarragona.cat
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Ajuntament
d’Alcover

EDICTE

El Ple de la corporació, en sessió cele-
brada en data 9 de juliol de 2009, va pro-
cedir a l’aprovació inicial de l’expedient
d’aprovació de la modificació puntual de
les Normes subsidiàries de planejament
urbanístic pel que fa al canvi de classifi-
cació de sòl no urbanitzable a urbà del
sector del camí de Tarragona, parcel·la
"R", amb destí a equipaments comunita-
ris per a ús sanitari, assistencial i parcial-
ment viabilitat.

Els acords esmentats es van exposar a
informació pública juntament amb tots
els expedients pel termini de trenta dies
per tal de formular les reclamacions,
al·legacions o suggeriments considerats
oportuns.

Els esmentats instruments de Modifica-
ció puntual de les Normes subsidiàries
de planejament d’Alcover, així com els
documents ambientals que s’hi conte-
nen, se sotmeten a informació pública
pel termini de trenta i quaranta-cinc dies
respectivament, per tal s’hi puguin formu-
lar les al·legacions que s’estimin perti-
nents.

Els expedients complets, així com els do-
cuments ambientals, es podran consultar
a les oficines municipals, ubicades a la
plaça Nova, núm. 3 d’Alcover, en horari
d’oficina, i també es podran consultar al
web de l’Ajuntament d’Alcover (www.al-
cover.oasi.org).

Alcover, 9 d’octubre de 2009
L’alcalde, Anton Ferré Fons
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El Ple de la corporació, en sessió celebra-
da en data 9 de juliol de 2009, va procedir
a l’aprovació inicial de l’expedient de Mo-
dificació puntual de les Normes subsidià-
ries de planejament urbanístic d’Alcover
en relació amb el canvi de classificació de
sòl urbà clau 9d, a equipaments, i amb el
canvi de classificació de sòl no urbanitza-
ble a sòl urbà per equipaments i vials, a la
zona compresa entre el carrer de les Ro-
des (camí de la Font Fresca), avinguda
Miquel Martí i Pol i carrer sense nom.

Els acords esmentats es van exposar a in-
formació pública juntament amb tots els
expedients pel termini de trenta dies per
tal de formular les reclamacions, al·lega-
cions o suggeriments considerats opor-
tuns.

Els esmentats instruments de modificació
puntual de les Normes subsidiàries de
planejament d’Alcover, així com els docu-
ments ambientals que s’hi contenen, se
sotmeten a informació pública pel termini
de trenta i quaranta-cinc dies respectiva-
ment, per tal s’hi puguin formular les al·le-
gacions que s’estimin pertinents.

Els expedients complets, així com els do-
cuments ambientals, es podran consultar
a les oficines municipals, ubicades a la
plaça Nova, núm. 3 d’Alcover, en horari
d’oficina, i també es podran consultar al
web de l’Ajuntament d’Alcover (www.alco-
ver.oasi.org).

Alcover, 9 d’octubre de 2009
L’alcalde, Anton Ferré Fons

L’Ajuntament va incorpo-
rar l’any passat una repre-
sentació històrica en la
commemoració oficial del
setge perquè els cambri-
lencs poguessin conèixer
encara més la història
d’aquells fets, que van
succeir el 12 de desembre
de 1640 i que van acabar
amb l’assassinat en massa
de més de 700 cambrilencs
a les mans de les tropes
castellanes de Felip IV.
L’experiència va anar tan
bé que ara el consistori ha
decidit traslladar-la a les
escoles del municipi per-
què siguin els més joves
els que coneguin d’una
manera didàctica i diverti-
da l’episodi més important

de la història local. La ma-
teixa companyia que va
escenificar El romanç del
setge de Cambrils, Traüt,
és ara la que portarà el
muntatge a les aules: «Hi
hem fet alguns retocs per
fer-lo més accessible a la
canalla, però es manté tota
l’estructura de l’especta-
cle original», explica Jordi
Martí, membre de la com-
panyia i responsable del
guió i de la música original
d’El romanç del setge de
Cambrils. L’esquelet de
l’obra és un romanç que ha
compost Martí seguint
l’estructura d’aquestes pe-
ces populars de l’època.
L’interpreten dos actors,
Ferran Vidilla i Albert Cu-

curull, acompanyats pels
músics Jordi Martí (viola
de roda i veu), Ignasi Llo-

rens (percussió) i Xavi
Bordera (flabiol i tambo-
rí). Les representacions

tindran lloc del 20 al 23
d’octubre a les set escoles
de primària de Cambrils.

El setge de
Cambrils arriba a
les aules escolars
La companyia Traüt escenifica als
col·legis aquest episodi històric

NATÀLIA BORBONÈS / Cambrils
● L’Ajuntament de Cambrils ha decidit representar a les
escoles l’espectacle sobre el setge de 1640, que l’any pas-
sat es va estrenar en la commemoració anual d’aquest
episodi de la guerra dels Segadors. La companyia Traüt
serà l’encarregada de la representació històrica, que s’or-
ganitza per divulgar entre els més joves

● L’Ajuntament de Cambrils encetarà
el 18 d’octubre la novena temporada
del cicle Diumenges al teatre, en què
s’han programat vuit espectacles adre-
çats al públic familiar. El primer espec-
tacle serà Les mil i una nits... més una!,
d’Evocador Produccions. S’escenifi-
carà un espectacle mensual, al teatre

Un moment de la representació que es va fer l’any passat de l’espectacle El romanç del set-
ge de Cambrils. / JOSÉ CARLOS LEÓN

del casal parroquial, fins al 16 de maig,
data en què clourà la temporada la
companyia local Teatre Xerinola. El
grup representarà l’obra que hauran es-
collit els espectadors infantils després
d’haver triat entre els contes La bella
no dorment i Pesolet i l’estrela dels de-
sitjos.

Vuit espectacles infantils

● Reus. El cicle Mésdansa de
Reus, que va inaugurar dimarts
el ballet d’Ángel Corella, conti-
nua avui a la Sala Santa Llúcia
(21.00 h) amb quatre coreogra-
fies de curta durada. La sessió
començarà amb Entre la ficció i
la realitat, la peça que la ballari-
na reusenca Júlia Pérez (a la fotografia)
ha creat sota la tutoria del coreògraf To-
ni Mira. Després serà el torn de Raíces,
de Domus del Karo, la coreografia de
Francesc Fernández que va guanyar el I
Premi Coreogràfic Roseta Mauri de
Reus, dedicat a la dansa contemporà-
nia; Carlos&me, un muntatge de la

companyia Project in Movement
que ha estat premiat en el Certa-
men Coreogràfic de Madrid
2007 i en el Certamen Coreogrà-
fic de Hannover 2009; i Merci
Madame, un treball de Passatges
Dansa que ara està en procés de
creació i que s’estrenarà al no-

vembre al Festival Lola d’Esparregue-
ra. Demà, la companyia Nats Nus, de
Toni Mira, escenificarà Slot, un espec-
tacle infantil a la plaça del Mercadal
(12.00 h i 18.00 h). I a la nit s’estrenarà
al Teatre Bartrina (21.00 h) Mermaid’s
call, espectacle del coreògraf Roberto
Olivan produït pel CAER. / EL PUNT

REUS
«Mésdansa» ofereix avui quatre coreografies curtes

● Reus. La Big Band Aula Music’s Camp de Tarrago-
na, dirigida per Quim Solé, va obrir dimecres el curs
del conservatori de música de la Diputació a Reus.
L’escola té enguany 363 alumnes. L’especialitat de
tuba i l’assignatura optativa de cant modern són les
novetats del nou curs. / EL PUNT

REUS
El conservatori obre el nou curs amb jazz


