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presència ha reunit
en un pòster els peixos de riu dels 

Països Catalans i te’l regalarà
el cap de setmana del 29 de juliol.
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� El teatre El Magatzem i
l’SGAE van començar
l’abril passat el taller Es-
criure Teatre, una iniciati-
va que volia omplir un buit
en el món de les arts escè-
niques a la ciutat pel que fa
a l’escriptura teatral. El re-
sultat d’aquest taller es po-
drà veure avui, a les vuit
del vespre, al mateix tea-
tre, on es presentarà Curts
de teatre, la posada en es-
cena d’una selecció dels

textos teatrals breus sor-
gits dels alumnes del ta-
ller.

El dramaturg Manuel
Molins va impartir la pri-
mera part del taller, quan
va començar el procés de
creació i d’escriptura de
l’obra de cada autor parti-
cipant. I la segona part, di-
rigida pels directors de
teatre tarragonins Magda
Puyo i Ramon Simó (tots
dos professors de l’Institut
del Teatre i amb una inten-

sa trajectòria en el camp de
la direcció teatral), s’ha
dedicat als actors i a la in-
terpretació de text, per tal
de posar en escena els tex-
tos creats. Amb aquestes
dues parts, el taller té un
ple sentit, fent el cicle
complet: «escriure i repre-
sentar», segons els respon-
sables d’El Magatzem.

Demà es presentaran
mitjançant la lectura dra-
matitzada sis obres curtes
de teatre, «molt diferents

entre elles» i «lligades en
una sessió escènica per la
màgia de la mà i l’ofici de
Ramon [Simó] i la Magda
[Puyo]», segons els orga-
nitzadors. Es tracta dels
textos 36 minuts i Taques
de sang a les sabates, de
Jaume Belló; A corazón
abierto, de Norberto Deli-
sio; 23 esglaons, d’Àngel
Amazares; El alquimista
del mar, de Maria Teresa
Torija, i Mongetes fregi-
des, de Sergi Xirinacs.

Els participants al taller Escriure Teatre
estrenen les seves obres al Magatzem

C.F. / Tarragona

Assaig d’un dels muntatges teatrals, ahir a la tarda. / JP.R.

� L’Ajuntament de Reus
va aprovar ahir de manera
inicial el projecte bàsic i
executiu de les obres de
construcció del nou arxiu
comarcal del Baix Camp,
amb un pressupost de
2.405.748 euros. Les
obres començaran a la tar-
dor.

El nou arxiu, que sufra-
garà el Departament de
Cultura de la Generalitat,
agruparà l’Arxiu Històric
Comarcal i Municipal, que
ara està emplaçat a la plaça
del Castell, i els arxius no-
tarial i administratiu, que
actualment estan instal-
lats a l’antic col·legi Rubió
i Ors. El nou edifici es bas-
tirà entre els carrers de
Sant Antoni Maria Claret i
d’Antònia París, on ocu-
parà 829,57 metres qua-
drats d’un solar que té una
superfície de 1.873,42 me-
tres quadrats.

En aquest solar també
s’edificaran en fases pos-
teriors un centre d’assis-
tència primària, un centre
de rehabilitació, habitat-

ges tutelats i un aparca-
ment de dues plantes.
L’arxiu serà un edifici de
planta baixa i tres pisos,
amb una superfície cons-
truïda de 2.131 metres
quadrats. El projecte ar-
quitectònic també preveu
la possible construcció
d’una quarta planta. A la
planta baixa se situaran el
conjunt d’espais d’ús pú-
blic (vestíbul, despatxos,
sala de consulta, aules i sa-
les polivalents), i també
els espais d’ús intern desti-
nats al treball administra-
tiu, la recepció, el tracta-
ment i la classificació de la
documentació rebuda. A
les tres plantes superiors hi
haurà un conjunt de dipò-
sits de documentació amb
una capacitat d’emmagat-
zematge de 16,5 quilòme-
tres lineals, mitjançant la
instal·lació d’armaris
compactes.

L’edifici és obra dels ar-
quitectes Núria i Jordi Oli-
veras Boix, que van gua-
nyar el concurs d’idees
que va convocar l’Ajunta-
ment de Reus l’any 2006.

Les obres del nou arxiu
històric de Reus

començaran a la tardor
N.B. / Reus

� El Consorci per a la
Normalització Lingüísti-
ca, a través del Servei Lo-
cal de Català de l’Ajunta-
ment de Tortosa, ha tan-
cant el curs 2006-2007
amb un increment signifi-
catiu de l’oferta de cursos
d’acolliment lingüístic,
adreçats bàsicament a per-
sones d’origen estranger
residents a la ciutat. Així,

entre el setembre del 2006
i el juliol del 2007 s’han
organitzat divuit cursos de
català, en què s’han inscrit
407 persones. Aquestes
dades reflecteixen un in-
crement de cursos del 50%
respecte al període ante-
rior i del 55% de les ins-
cripcions. Pel que fa als
cursos per a catalanopar-
lants, se n’han organitzat
vuit amb 184 inscripcions.

Tortosa incrementa un 50
per cent l’oferta de cursos
de català per a estrangers

EL PUNT / Tortosa




