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PUBLICITAT

977 32 64 94
Passeig Prim, 38, local 

REUS
www.grupassa.net

GRUPASSA SÍ QUE VEN EL SEU PIS

(1756) REUS. PASSEIG PRIM.
Pis de 110 m2, 4 hab., 
1 WC complet, lavabo, 
cuina independent amb 
galeria. Menjador amb balcó.
Gran oportunitat. 
Preu: 132.000 €  

REUS. ZONA CENTRE. 
Pis de 80 m2, 3 hab., cuina
ofice, 1 bany, menjador 
i tssa. coberta, 
molt ben conservat. 
Últim preu: 84.500 €

REUS. ZONA TRAVESSERA
PASSEIG PRIM.
Pis de 110 m2, 4 hab., 1 bany,
cuina independent, menjador
amb terrassa de 45 m2, 
molt ben conservat, moltes
possibilitats. Oportunitat 
en preu: 120.000 € 

(1760) REUS. 
PAÏSOS CATALANS.
Pis de 115 m2, 4 hab., 
2 banys, menjador 
de 30 m2, calefacció, 
ascensor. Oportunitat. 
Preu: 139.500 €
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PUBLICITAT

131488-968502B

C/ Rafael Campalans
Port Torredembarra

977 645 411
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PUBLICITAT

I N F O R M A C I Ó

Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.
Per a qualsevol aclariment poden trucar al 902 509 600

AMPOSTA
Dia: 22 de novembre de 2009
Horari: de 7:00 a 11:00 h (Ref. 2599635) 
Carrers afectats: COMUNETS, CUVILES, FERRETA, MAS 
D’EN CARRASCA, ORIOLA, PARTIDA TAPA, PO (PLG. IND. 
ORIOLA), POU, RACÓ MURIÀ

ROQUETES
Dia: 22 de novembre de 2009
Horari: de 7:00 a 8:30 h (Ref. 2600143) i de 13:30 a 15:00 h 
(Ref. 2600433) 
Carrers afectats: RAVAL DE CRISTO (BAIX, BELLO, CAPELLA 
DEL CARME, CASAL, CERVANTES, CLOT DE LA OLIVERA, 
COLOMAR, CREU DECANTADA, CREVETES, D’ANSEDO, DE 
SANT ANTONI, DEL MIG, GALATXO, GIRONA, HORTA BAIXA, 
HORTA ALTA, HORTA PERRET, ISAAC PERAL, JOAN PRIM, 
LLEIDA, MAS DE BARBERANS, MATEU LLASAT, MORTE LLO-
SA, MOSSÈN SAMUEL, PARE CIRERA, PARELLADES, POCA 
TEULA, PORTA ALTA, RACÓ OMEDO, ROS DE MEDRANO, 
SAGRAT COR, SANT ANTONI, SANT FRANCESC, SANT MA-
TEU, SANTA BÀRBARA, SÉQUIA CODONYERS, TARRAGO-
NA, TERRAPICO, TORTOSA, VALÈNCIA, VELL), ROQUETES 
(AFORES, C-230, CARAMELLA, CERVANTES, COLOMAR, 
CORRALISSES, DE CALAFELL, DE L’OS, DEL MIG, GALAT-
XO, HORTA, HORTA ALTA, MAS DE BARBERANS, MIRAMBO, 
PARELLADES, PAS DE BERENGUER, PAU CASALS, POCA 
TEULA, RAVAL DE CRISTO, REGUES, SAGRAT COR, SANT 
ANTONI, SANT MATEU, TERRAPICO, ZONA MACIP) 

TORTOSA
Dia: 22 de novembre de 2009
Horari: de 7:00 a 8:30 h (Ref. 2600143) i de 13:30 a 15:00 h. 
(Ref. 2600433) 
Carrers afectats: BÍTEM (HORTA BAIXA), CAMPREDÓ (RO-
QUES), TORTOSA (NOVA ESTACIÓ, PEDRERA, SANT ANTO-
NI, TORTOSA A SANTA BÀRBARA, VALÈNCIA), VINALLOP 
(ABADIA, AFORES, ANSEDO, ANTIGA CARRETERA, BAR-
RANC FONDO, C-12, CARME, CEMENTIRI, COSTA, COVA 
DEL LLOP, CREU COBERTA, DARRERE ESGLÉSIA, DEL 
ROSER, EMISSORA, ESCOLES, ESTACIÓ MIANES, HORTA 
ATAPIT, HORTA PERETES, LLEVANT, LLIGALLO DEL CHIEZ, 
MIANES, MIGDIA, PONENT, SANT FRANCESC, SANT LLUÍS, 
SANTA CINTA, SANTA TECLA, SANTA TERESA, DE TORTO-
SA A SANTA BÀRBARA, DE VALÈNCIA, VENTA AIRE, VEN-
TA DE L’ARBRE, VERGE PASTORA, VELL DE LA GALERA, 
VINALLOP) 

Comunica als seus clients i al públic en general de les poblacions a 
sota indicades que, amb la finalitat de seguir invertint i millorant la 
qualitat del servei elèctric, caldrà interrompre el subministrament 
d’energia, al lloc, el dia i les hores que a continuació es detallen:
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El tarragoní Àngel Òdena,
que fa gairebé dues dèca-
des que actua en els esce-
naris europeus més impor-
tants i que s’ha consagrat
com un dels barítons més
significatius de la seva ge-
neració, serà el protago-
nista de l’òpera que, en
principi, servirà per inau-
gurar el Teatre Tarragona,
l’octubre del 2010. Tot i
que la regidora de Cultura,
Carme Crespo, no ha vol-
gut confirmar el projecte,
aquest rotatiu ha pogut sa-
ber que el cost del muntat-
ge podria superar els
400.000 euros, una quanti-
tat que gairebé triplica el
cost de la programació de
tota una temporada del
Teatre Metropol. El ma-
teix Àngel Òdena reconeix
que és una quantitat alta,
però relativament, ja que
«implica molta gent»: «Hi
ha la mentalitat que la cul-
tura és oci, però s’ha de
veure també com a indús-
tria, com a creació de llocs
de treball per a molta gent
del territori», afegeix el
baríton, que destaca, alho-
ra, que amb la inauguració
del Teatre Tarragona la
ciutat guanyarà una in-
fraestructura que podria
permetre la programació
d’una temporada estable
d’òpera.

De moment, amb vista a
l’octubre de l’any que ve,
que és quan es preveu
l’obertura del nou equipa-
ment de la rambla Nova,

l’equip artístic es planteja
la producció de Rigoletto,
una òpera en tres actes
amb música de Giuseppe
Verdi i llibret de Frances-
co Maria Piave, basat en
l’obra teatral Le roi s’amu-
se, de Victor Hugo. La veu
d’Àngel Òdena estarà
acompanyada per la músi-

ca de l’orquestra Camerata
XXI i la direcció escènica
serà de Ramon Simó. El
baríton reconeix que a ho-
res d’ara encara no està
confirmada la producció
d’aquesta ambiciosa pro-
ducció pròpia, sobretot per
l’esforç pressupostari que
representaria i per a la qual

es buscarien diversos pa-
trocinadors, però té l’espe-
rança que l’òpera tingui un
paper destacat en el nou
equipament cultural.

El Teatre Tarragona tin-
drà una superfície de
4.322 metres quadrats,
amb una capacitat per a
698 espectadors, 170 més
que els que pot albergar el
Metropol. L’àrea de Cul-
tura del consistori ha des-
tacat en diverses ocasions
que aquest espai es con-
vertirà en un centre d’arts
escèniques, que no només
es dedicarà a l’exhibició
teatral sinó que també de-
dicarà una espai a la pro-
ducció teatral.

Òdena, que és membre
del senat tarragoní, es
mostra satisfet per la inau-
guració del teatre, tot i que
hi veu alguna «mancan-
ça», com ara el fet que «no
hi haurà sala d’assaig» i
que la fossa dels músics
«no serà gaire gran». En
aquest sentit, el projecte
inicial preveia la construc-
ció de tres columnes a la
fossa dels músics, que fi-
nalment es retiraran per
ampliar la seva capacitat i
per no torbar els músics.

L’Ajuntament de Tarra-
gona va adjudicar l’execu-
ció de les obres l’any 2006
a l’empresa gallega Imaga,
amb un pressupost de
2.956.000 euros, tot i que
en acabar la construcció el
projecte podria arribar als
vuit milions d’euros.

L’Ajuntament planteja inaugurar el
Teatre Tarragona amb una producció

pròpia d’òpera, amb Àngel Òdena
El cost del muntatge, que encara no està confirmat, podria superar els 400.000 euros

Imatge promocional del baríton Àngel Òdena. / EL PUNT

● El Teatre Tarragona, que en
aquests moments s’està construint a
la rambla Nova, podria iniciar la seva
singladura amb òpera. El consistori

CARINA FILELLA / Tarragona de Tarragona es planteja la possibili-
tat d’inaugurar l’equipament amb
una producció pròpia, protagonitza-
da pel baríton tarragoní Àngel Òde-
na i l’orquestra Camerata XXI i diri-

git per Ramon Simó. El muntatge
podria superar els 400.000 euros, tot
i que la regidora de Cultura, Carme
Crespo, no ha volgut confirmar el
projecte.

● Tarragona. La Biblioteca Pública de Tarragona i el
Museu del Port han organitzat una setmana temàtica
sobre l’anada a Mallorca del rei Jaume I. Els actes
començaran dilluns que ve, dia 16, amb un conte so-
bre Jaume I i la conquesta de Mallorca, a càrrec de
Felip Kervarec, que s’adreça als més petits i que tin-
drà lloc a la sala infantil de la Biblioteca Pública
(18h). L’endemà, Stefano Congolani pronunciarà la
conferència Tarragona i Jaume I, al palau Arquebis-
bal de Tarragona (20h), i fins al divendres se succei-
ran altres activitats, com una lectura col·lectiva del
Llibre dels Feyts, dimecres, a l’Antiga Audiència
(17h) i un concert de música medieval a càrrec de Pe-
re Nolasc (viola) i Conrad Setó (acordió), al Museu
del Port (22h). / EL PUNT

TARRAGONA
Organitzen una setmana temàtica sobre el
viatge del rei Jaume I a Mallorca

● Tarragona. L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica
(ICAC) ha organitzat per dimecres i dijous les Jorna-
des sobre Arqueologia i Museografia de Cartagena,
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona i
el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
(MNAT). El programa començarà dimecres, dia 11,
amb la presentació del Museo Nacional de Arqueo-
logia Subacuática de Cartagena, al MNAT, a les set
de la tarda. L’endemà, a l’ICAC, es presentaran di-
verses ponències sobre l’epigrafia i l’arqueologia de
Cartagena i també sobre les darreres investigacions
als jaciments de la ciutat. Les jornades acabaran a
dos quarts de vuit de la tarda, al Palau Firal, amb una
conferència sobre l’impacte del Museo del Teatro en
el turisme i l’economia de la ciutat. / EL PUNT

TARRAGONA
L’ICAC organitza unes jornades sobre
arqueologia i museografia de Cartagena


