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Trobada de
programadors
d’Apps al
Vapor Lab

TECNOLOGIA

■ L’espai de coworking a Reus,
Vapor Lab, acull demà la Pri-
mera Trobada APP Demo Day,
un esdeveniment dirigit a do-
nar visibilitat a desenvolupa-
dors locals que vulguin mos-
trar les seves Apps. Serà un
espai on també explicaran el
repte que suposa crear una
App. La trobada estarà orga-
nitzada per StartupCitizens,
plataforma per gestionar el
networking, i Vapor Lab. Al fi-
nal de les diferents presenta-
cions hi haurà una sessió de
networking guiada per la Sara
Gallisà, psicòloga coach a Co-
aching a Pedals.

L’aparició dels Smartpho-
nes i les tablets ha vingut acom-
panyada de les Apps, aplica-
cions informàtiques dissenya-
des per ser executades en
telèfons intel·ligents, tablets i
altres dispositius mòbils. Les
Apps han suposat l’aparició
d’una nova indústria i nous
models de negoci, on qualse-
vol pot crear la seva pròpia
App i comercialitzar-la en els
diversos marketplaces especi-
alitzats en la venda d’aplicaci-
ons per a dispositius mòbils.

La jornada començarà a les
19 hores amb la presentació
de la trobada. A les 19.20 ho-
res es presentarà DivertiApp,
guanyadores de l’Institut Ro-
seta Mauri en el concurs
‘mSchools’ de la categoria App
educativa. A les 19.40 hores,
tres joves vallencs presenta-
ran Sound Pad, una App que
permet crear música electrò-
nica. A les 20 hores serà el torn
d’Universal Customer, una apli-
cació que ajuda a comunicar
els venedors amb els clients
que parlen idiomes diferents.
A les 20.20 hores serà l’acti-
vitat Netoworking i a les 20.40
hores es clourà amb Be-
ers&Networking.

REDACCIÓ

Una vintena d’alumnes dels cur-
sos de català del Centre de Nor-
malització Lingüística de l’Àrea
de Reus Miquel Ventura, volun-
taris per la llengua i altres perso-
nes amb inquietuds lingüístiques
i teatrals estrenaran l’espectac-
le Una història amb doble joc al
Teatre Bartrina de Reus, el dijous
dia 26 de juny, a les 19 hores.

Tots ells integren el projecte
col·laboratiu ‘Desdezero’, que
impulsen la Regidoria d’Ensen-
yament i Política Lingüística de
l’Ajuntament de Reus i el Centre
de Normalització Lingüística de
l’Àrea de Reus Miquel Ventura
(CNL).

Hi treballen des de l’octubre
amb el guiatge de Ferran Vidilla,
actor i director, i han creat i de-
senvolupat un muntatge teatral
totalment nou. L’obra, gira a l’en-
torn de dos eixos temàtics: la fi-
gura del poeta reusenc Joaquim
Maria Bartrina i la reivindicació
d’un dels menjars més caracte-
rístic dels catalans.

Experimentar
Al llarg del procés els participants
han pogut conèixer i experimen-
tar els diversos aspectes de la
creació teatral: documentació,
escriptura dels textos, drama-
túrgia, preparació actoral, disseny
i construcció de l’espai escènic,
vestuari i atrezzo, assajos... Tam-
bé han participat en la promoció
de l’espectacle, elaborant i fent una

enquesta, els resultats de la qual
es donaran a conèixer en l’acte
del dia 26.

Els participants en el ‘Des-
dezero’ reflecteixen la diversi-
tat de procedències i llengües
d’origen de la nostra societat,
motiu pel qual l’experiència és

encar més enriquidora per la gent
que hi participa. Són persones
interessades per aprendre o mi-
llorar el català, que poden haver
nascut aquí o bé haver-hi vingut
d’altres comunitats autònomes
de l’Estat, o d’altres països com
ara Romania, Rússia, Colòmbia,

o l’Equador. Dilluns passat, el pú-
blic cambrilenc va tenir ocasió
de veure un tastet d’algunes es-
cenes de l’espectacle en el marc
de la festa de fi de curs del Servei
Local de Català de Cambrils.
■ ■ ■
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Alumnes de català i voluntaris per la
llengua estrenen un obra de teatre
‘Una història amb
doble joc’ es podrà
veure el pròxim
dijous, 26 de juny
(19 h), al Teatre
Bartrina de Reus

L A D ATA

25è aniversari del CNL
■ L’estrena de Reus de l’espectacle
Una història amb doble joc, que
tindrà lloc el pròxim dijous, 26 de
juny,alTeatreBartrina,formaràpart
de l’acte de cloenda dels cursos de
català del Centre de Normalització
Lingüística de l’Àrea de Reus Miquel
Ventura i d’Òmnium Baix Camp i del
programaVoluntariatperlallengua,
en què també se celebrarà el 25è

aniversari del Consorci per a la
Normalització Lingüística.
Posteriorment, Una història amb
doble joc es representarà a Falset,
al Teatre L’Artesana, el diumenge 6
de juny.
El projecte ‘Desdezero’ és una
adaptació del treball ‘1, 2, 3...
provant’, de Jordi Pujol-Nadal i
Oriol Lladó i Esteller, que va guanyar

el 2012 el 9è Premi d’Idees per
Promoure l’Ús del Català, que
convoquenbiennalmentlaRegidoria
d’Ensenyament i Política Lingüística
de l’Ajuntament de Reus i el Centre
deNormalitzacióLingüísticadel’Àrea
Miquel Ventura de Reus.
Actualment ja està oberta la
convocatòria per al 10è Premi
d’Idees.

Imatge dels integrants del projecte ‘Desdezero’. FOTO: DT
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L’actor Christian Atanasiu
impartirà un curs de ‘clown’
■ El Centre de les Arts Gestuals
i del Circ de Reus, el Giny, im-
partirà aquesta cap de setma-
na un curs intensiu de clown de
14hores,queaniràacàrrecdel’ac-
tor alemany Christian Atana-
siu. El curs intensiu de clown
vol acostar aquesta figura a
l’alumne perquè experimenti
en la seva pròpia pell les armes
de les quals se serveix el clown
per guanyar-se el públic.

El curs tindrà lloc de 10 a 13
i de 17 a 21 hores, tant dissabte
21 com diumenge 22, i té un preu
de 70 euros. El professor serà
Christian Atanasiu, un actor
alemany resident a Barcelona
que l’any 1990 va fundar la Com-
panyia Martí Atanasiu, amb la
qual ha passejat els seus espec-
tacles de teatre d’humor ges-
tual per escenaris d’arreu d’Eu-
ropa.

Un moment de la cantata que va tenir lloc, ahir a la tarda, al Teatre
Bartrina. FOTO: ALBA MARINÉ

MÚSICA

Cantata al
Centre de
Lectura
■ El Teatre Bartrina de Reus va
ser l’escenari ahir a la tarda de la
cantata Els pretendents de la ra-
tolina’ creada per l’escriptor Da-
vid Nel·lo i musicada pel compo-
sitor Jordi Nus, per cloure els ac-
tes de celebració del 30è anviersari
de l’Escola de Música del Centre
de Lectura. Hi van participar tots
els cors de l’escola acompanyats
per l’orquestra de grau profes-
sional, professors i l’aula de per-
cussió de l’Escola Municipal de
Música de la Selva.


