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La regidora de Cultura i
Festes, Isabel Aguilera, i
l’alcalde de Salou, Pere
Granados, van destacar en
la presentació de la nova
programació del TAS de
Salou que «amb els 13 es-
pectacles previstos per a
aquest període de novem-
bre a febrer, es pretén do-
nar un impuls a la cultura
amb un espectacle setma-
nal». A més, van destacar
que han decidit aplicar
«una rebaixa de preus per
fer-los més populars». Ai-
xí, alguns espectacles se-
ran gratuïts, d’altres tenen
preus simbòlics de 2 o 5
euros i en els grans espec-
tacles es rebaixen a 18 eu-
ros les entrades per al pú-
blic general i a 15 euros en
el cas dels joves i jubilats.

La programació arren-
carà dissabte, dia 28, amb
la representació d’Els nois
d’història, un muntatge
dirigit i protagonitzat per
Josep Maria Pou que gira
entorn d’un grup de joves
dels anys vuitanta que es
preparen per fer el salt a la
universitat.

Altres actuacions pre-
vistes per a la nova tempo-
rada són els diferents con-
certs de la Jove Orquestra
Nacional de Catalunya di-
rigida per Ros Marbà (els
dies 29 i 30 de desembre, i
3 i 4 de gener); La Glòria
del mercat, el nou especta-
cle teatral de Joan Pera (11
de gener); el ballet de Ca-
marón, la leyenda del

tiempo, amb direcció mu-
sical de Chicuelo i inter-
pretació de cant de Du-
quende (27 de febrer), i el
concert de Los Sírex en re-
cord dels seus 50 anys de
trajectòria (12 de desem-
bre). Altres actuacions són
una gala benèfica de l’Es-
cola de Dansa Sandra Rubí
a favor del Laboratori
d’Investigació del Càncer
del Desenvolupament de
l’hospital Sant Joan de
Déu (19 de desembre), i
diversos espectacles in-

fantils (els dies 5 de de-
sembre, 9 de gener i 20 de
febrer), a més del musical
La ciutat anònima, una
producció de la tarragoni-
na Teresa Valls, amb di-
recció escènica i drama-
túrgia de Marc Chornet,
que arribarà al TAS el dia
5 de desembre.

L’alcalde de Salou, Pere
Granados, va destacar que
«el TAS s’ha convertit en
un important centre de
desenvolupament i plata-
forma d’activitats per fer

protagonistes les entitats i
associacions locals i per
acostar la cultura a tots els
ciutadans». Granados va
afegir que el Teatre Audi-
tori de Salou «ha suposat
una revolució dins la so-
cietat salouenca en arts es-
cèniques».

Les entrades es van po-
sar a la venda dilluns, a les
oficines del TAS. També
es podran adquirir a la ta-
quilla, dues hores abans de
començar l’espectacle, i a
través de Servicaixa.

Joan Pera, Josep Maria Pou i Los
Sírex, en la nova temporada del

Teatre Auditori de Salou
L’Ajuntament ha decidit aplicar una reducció en els preus de les entrades

Imatge promocional d’Els nois d’història, amb Josep Maria Pou. / EL PUNT

● La representació d’Els nois d’his-
tòria, un muntatge dirigit i protago-
nitzat per Josep Maria Pou, obrirà
dissabte la temporada de tardor-hi-

C.F. / Salou vern del Teatre Auditori de Salou
(TAS). El nou cartell també inclou
l’actuació de Joan Pera, amb La Glò-
ria del mercat, i, en música, el grup
veterà Los Sírex, el 12 de desembre, i

l’espectacle musical Camarón. La
leyenda del tiempo, amb direcció
musical de Chicuelo i interpretació
de Duquende. L’Ajuntament ha de-
cidit reduir els preus de les entrades.

� El concurs Un Primer
Pas per a un Futur Incert
ja té guanyadors. Marta
Bosquet, del Vendrell, i
Lena Rovira, de Llorenç
del Penedès, són les gua-
nyadores del concurs foto-
gràfic Un Primer Pas per a
un Futur Incert, convocat
per la coordinació territo-
rial de Joventut i els con-
sells comarcals del Camp
de Tarragona, en col·labo-
ració amb el Museum Cafè
Galeria d’Art. El cap de
setmana passat es va inau-
gurar la mostra amb les
obres seleccionades, al
centre cívic L’Estació del
Vendrell. / EL PUNT

● La Fundació Privada El
Punt i el Centre de Norma-
lització Lingüística de
Tarragona (CNLT) van
signar ahir un conveni de
col·laboració a partir del
qual es fomentarà la lectu-
ra de premsa en català en-
tre persones immigrades i
no catalanoparlants en ge-
neral, i també entre els par-
ticipants en el voluntariat
lingüístic. L’acord, que
van signar la presidenta
del CNLT, Rosa Rosell, i
el director de la Fundació
Privada El Punt, Jordi
Busquets, preveu la con-
cessió de beques a l’alum-
nat, a través de les quals
podran rebre el diari El
Punt de manera gratuïta:
«L’alumnat millorarà el
coneixement de la llengua
i, gràcies a la lectura de la

premsa, el coneixement
del país», segons Rosell.

Les beques tindran una
durada de tres mesos per a
l’alumnat del CNLT que
cursi nivell elemental i de
deu setmanes per al volun-
tariat lingüístic, amb pos-
sibilitat de pròrroga.

La fundació El Punt es
va constituir a finals del
2007 amb l’objectiu «de
promoure la lectura de
premsa, sobretot en dos
col·lectius: les persones
immigrades i els joves»,
segons va explicar Jordi
Busquets, que hi va afegir
que en els convenis que ha
signat aquesta entitat amb
altres deu consorcis de
normalització lingüística
«l’acollida ha estat molt
bona» entre les persones
no catalanoparlants que
volen aprendre el català.

La Fundació El Punt signa
un acord amb el CNL de

Tarragona per fomentar la
lectura de premsa en català

C.F. / Tarragona

Rosa Rosell i Jordi Busquets, en la signatura de l’acord. / J.F.

● Tarragona. Diverses personalitats de la demarcació
de Tarragona, i també el conseller de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat, Jordi
Ausàs, i l’alcalde de Tremp, Víctor Orrit, van pren-
dre part ahir en la sessió inaugural del cicle literari
Recuperem la Paraula, que està dedicat a l’obra Pe-
dra de tartera, de Maria Barbal, que també va assistir
a l’acte. Ambientada al Pallars, l’obra explica en pri-
mera persona la vida anònima d’una dona corrent del
Pirineu. La lectura pública d’aquesta obra es va dur a
terme ahir a la Diputació, en el mateix espai on demà
(19 h) s’organitzarà la segona i darrera sessió. En
aquest cas, la lectura serà a càrrec de representants de
col·lectius de les comarques de Tarragona que en-
guany celebren l’aniversari. / EL PUNT

TARRAGONA
Comença la lectura pública de l’obra «Pedra
de tartera», de Maria Barbal


