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● El Museu del Port de Tarragona, que enguany ce-
lebra els seus deu anys de funcionament, ha reeditat i
actualitzat el quadern El teu port, dissenyat per Ro-

sendo Linares amb la col-
laboració del mateix mu-
seu. Destinat al públic es-
colar, molt important al
llarg d’aquests deu anys de
servei, es presenta ara una
nova edició, totalment re-
novada, del quadern tren-
caclosques sobre les acti-
vitats portuàries. D’aques-
ta manera, els 9.000 esco-

lars que visiten cada curs les instal·lacions podran
conèixer «les activitats d’un port comercial, indus-
trial, pesquer, al servei de la cultura, de la ciutadania,
i del medi ambient –quant a la fauna que hiverna a la
desembocadura del riu Francolí–», com és el de Tar-
ragona. Amb una introducció, dividida en cinc apar-
tats històrics sobre el port, es mostra amb personat-
ges i elements propis un recorregut paral·lel al que es
proposa a l’exposició permanent del museu. Es des-
taca sobretot la vinculació entre el port i la ciutat a
través de la història. Pel que fa a la informació de les
activitats al port actual, es proposa un passeig per les
instal·lacions portuàries, durant el qual el visitant va
incorporant cadascuna de les peces del trencaclos-
ques, a la vegada que es donen a conèixer les dife-
rents tipologies de vaixells que visiten el port tarra-
goní. / EL PUNT

TARRAGONA
El Museu del Port actualitza el quadern i
trencaclosques sobre l’activitat portuària

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

ALCOVER
Dia: 8 de març de 2010
Horari: de 8:00 a 11:00 h (Ref. 2703281) 
Carrers afectats: (DE LA VALL, DE MONT-RAL, EL REMEI, 
ELS SEGALERS, LA TORRETA, MAS DE GOMIS, MOLINS, 
RESIDENCIAL REMEI, SAMONTÀ, VERGE DEL REMEI) 

MONT-RAL
Dia: 8 de març de 2010
Horari: de 8:00 a 11:00 h (Ref. 2703281) 
Carrers afectats: FARENA (EL BOSQUET) MONT-RAL (L’AI-
XÀVIGA, AJUNTAMENT, AMPLE, RAVAL ALTA, RAVAL 
BAIXA, BOSQUET (EL), CARRER F, CARRER Y, CARRER 
Z, CORRAL DE ROFAT, DE L’ESPÍGOL, ELS TERRERS, ES-
PERNALLAC, ESTRAGÓ, FAMADES, FONT DEL PIQUET, GI-
NESTA, I, JULIVERT, LA CADENETA, LA MASIA, LA NEVE-
RA, LAVANDA, MAJOR, MASOS DE LA CADENETA, MAJOR, 
MONT-REAL, MUSSARA (LA), PONIOL, ROURET, SAJOLI-
DA, TV-7041 ALCOVER A CAPAFONTS) 

TARRAGONA
Dia: 13 de març de 2010
Horari: d’1:00 a 5:00 h (Ref. 2713561) 
Carrers afectats: (ALT BERGUEDÀ, ALT EMPORDÀ (URB. 
PUNTA DE LA MÓRA), ALTA GARROTXA, ANOIA (URB. 
LA MÓRA), BAIX CAMP, BAIX EMPORDÀ, BAIX LLOBRE-
GAT, BAIXA GARROTXA (LA MÓRA), BARCELONÈS, CALA 
MÓRA (C/ GARRIGUES (DE LES)), CERDANYA, COMAR-
QUES CATALANES (URB. MÓRA), CONCA DE BARBERÀ, 
DE LA MÓRA, ESTANY (DE L’), GIRONÈS, LA MÓRA (C/ 
MONTSIÀ), MARESME, MATARRANYA, MEDITERRANI, 
MONTSENY, OSONA (URB. LA MÓRA), PALLARS (URB. LA 
MÓRA), PIRINEU, PLATJA LA MÓRA, RIBERA D’EBRE, RI-
POLLÈS, SEGRIÀ, SELVA (LA), SOLSONÈS, TERRA ALTA, 
VALL D’ARAN (URB. LA MÓRA))

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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Es un secreto... no se lo di-
gas a nadie inclou tres
cançons inèdites i els ca-
torze temes més represen-
tatius de la banda, entre els
quals hi ha totes les can-
çons del segon disc, El se-
creto de las tortugas, i
quatre noves versions re-
gravades del seu primer
disc, Cuarto creciente. El
treball també ofereix un
DVD amb tres videoclips i
un documental de 50 mi-
nuts amb un concert acús-
tic i un repàs de la història
de Maldita Nerea a través
dels testimonis dels seus
seguidors. El nou single
del grup, Cosas que sue-
nan a..., és un dels temes
que sonen més a les princi-
pals radiofórmules.

Maldita Nerea té el seu
origen a Múrcia, però va
ser Salamanca la ciutat en
què va començar la difusió
de la seva música a través

de concerts en petites sales
i sempre amb el suport
d’un públic molt jove. La
banda ha plantejat l’àlbum
com una manera d’agrair
el suport de tota la gent
que ha anat als seus con-
certs i que els ha seguit per
internet. I és que milers de
persones han fet de Maldi-
ta Nerea un fenomen mu-
sical gràcies al boca a boca
i al seu lideratge absolut en
totes les comunitats i xar-
xes socials, ja que té més
de quatre milions de visi-
tes al Youtube i desenes de
milers d’amics a Face-
book, Tuenti i Myspace.
Les entrades del concert
de Reus costen 12 euros.
Abans de Maldita Nerea
actuarà la cantautora sevi-
llana Mapfy, que fa de te-
lonera de la gira de la ban-
da que recalarà en ciutats
com ara Madrid, Barcelo-
na, Bilbao i Vitòria.

Maldita Nerea
presenta a Reus el

seu últim àlbum
La banda s’ha convertit en un

fenomen gràcies a les xarxes socials
N.B. / Reus

● Maldita Nerea, la banda murciana de pop que lidera
Jorge Ruiz, actuarà el 19 de març a la Sala Noovo de Reus
(22.30 h), on presentarà el seu últim disc, Es un secreto...
no se lo digas a nadie. Després de deu anys de trajectòria,
el grup és tot un fenomen gràcies, sobretot, a la difusió
del seu treball a través de les xarxes socials. 

● El músic reusenc De Duende (Carlos Chavero)
també actuarà aquest mes a la Sala Noovo. Ho farà
el 12 de març (24.00 h) per presentar un concert
amb les cançons del seu primer disc A base de tra-
picheos, que va publicar fa un any. Abans, però, en
concret aquest dissabte, De Duende actuarà al pub
Musulungo de Reus (22.00 h), on tocarà en acústic
els temes del disc. Rumba, rock i pop són els tres es-
tils que es barregen en les onze cançons compostes
pel músic a A base de trapicheos.

Jorge Ruiz, vocalista i compositor de Maldita Nerea.

De Duende a la Noovo

● L’exregidora d’Obres
Públiques a l’Ajuntament
de Torredembarra i ara re-
gidora a l’oposició, Laura
Pradeda, va defensar ahir
la seva gestió en el segui-
ment de les obres del teatre
auditori del municipi, ara
aturades després que el go-
vern municipal hagi detec-
tat que se n’havia disparat
el cost. Segons Pradeda,
que va ser expulsada del
govern el gener passat, to-
tes les certificacions de
treballs referents a aquest
equipament municipal es
van fer sempre «amb in-
formes favorables de fun-
cionaris de l’Ajunta-
ment», amb la qual cosa la
regidora vol esborrar qual-
sevol dubte sobre la seva
gestió. «Per a mi la gestió
dels tècnics municipals té
tota la veracitat», va sub-
ratllar.

Pradeda va voler adver-
tir també l’alcalde, Daniel
Masagué, per tal que «no
manipuli» les dades, i va
fins i tot amenaçar d’inter-

posar una querella contra
l’alcalde per atemptar con-
tra el seu honor si es pro-
duïssin, a parer seu,
aquests canvis de xifres.

La regidora va tornar a
reiterar que, quan va dei-
xar l’àrea d’Obres Públi-
ques, el sobrecost del tea-
tre se situava en un 13%
del pressupost inicial, una
xifra que, tal com publica-
va aquest diari diumenge
passat, l’alcalde torrenc
considerava que no es po-
dia donar com a certa, ja
que durant la gestió de
Pradeda no s’havia certifi-
cat tota l’obra realment
executada.

Les obres del teatre au-
ditori de Torredembarra,
que s’està construint al
peu de l’antiga N-340, es
van iniciar l’any 2008 i te-
nen un cost total d’uns tres
milions d’euros. El govern
municipal ha demanat ara
una sèrie d’informes sobre
l’estat dels treballs per tal
de prendre una decisió a
l’hora de reconduir el pro-
jecte.

L’exregidora d’Obres a
Torredembarra demana que
no es manipulin les dades

sobre el cost del teatre
A.P. / Torredembarra

● La Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus se-
rà l’escenari avui (20.00 h) de la presentació dels lli-
bres La divinització de Jesús de Natzaret i Cristia-
nisme i cristiandat, de Josep Gil i Ribas. Cossetània
Edicions enceta amb els dos volums la nova col·lec-
ció Història del Pensament Cristià. Mossèn Josep
Gil i Ribas (Reus, 1928) és llicenciat en teologia per
la Universitat Gregoriana de Roma, va ser professor
de la Facultat de Teologia de Catalunya i és autor de
prop d’una vintena de llibres. Actualment és el rector
de la parròquia del Catllar. / EL PUNT

REUS
Josep Gil i Ribas firma els dos primers llibres
d’una col·lecció religiosa de Cossetània

● El Teatre Fortuny ha exhaurit les localitats de la
representació de Carmen, la popular òpera de Geor-
ges Bizet que aquesta nit es representa a Reus dins el
cicle Òpera Catalunya. Carmen és una producció
d’Amics de l’Òpera de Sabadell amb l’Orquestra
Simfònica del Vallès, dirigida per Elio Orciuolo. Da-
niel Martínez dirigirà el cor Amics de l’Òpera de Sa-
badell. El director d’escena és Carles Ortiz i els solis-
tes són Gemma Coma i Sanya Anastasia (que s’alter-
nen el paper), Eric Salha, Gabriel Iriarte, Montserrat
Martí, Ekaterina Isachenko, Ismael Pons, Alexis
Trejos, Jorge Tello, Júlia Farrés-Llongueras, As-
sumpta Cumí, Marc Sala i Carles Ortiz. / EL PUNT

REUS
Exhaurides les entrades de l’òpera «Carmen»
que avui es representa al Teatre Fortuny


