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S’inicien les
‘Converses a la
fresca’ de
DenouReus

CIUTADANIA

■ La plataforma ciutadana De-
nouReus va iniciar ahir al ves-
pre les Converses a la fresca,
una manera informal d’expli-
car als ciutadans que ho de-
sitgin el projecte, la feina fe-
ta fins al moment, i escoltar,
si es tenen, les propostes de
qui vingui. Les converses que
van començar ahir, continua-
ran els dos propers dijous de
juliol, dies 17 i 24, a partir de dos
quarts de vuit del vespre a Cal
Massó. L’esdeveniment està
obert a tots els ciutadans.

Des de DenouReus es vol
crear un ambient agradable
on el reusenc que hi estigui
interessatescoltiquèésDenou-
Reus i que, la plataforma al
mateix temps pugui saber les
opinions del ciutadà en els di-
versos àmbits que es tracten,
que són: social i barris, ense-
nyament, cultura, economia,
joventut i esports. Així doncs,
el format és el d’una conver-
sa informal mentre es pren al-
guna cosa, com si fos una con-
versa de cafè.

DenouReus també organit-
za trobades monogràfiques.
Ara fa un mes va tenir lloc la
d’educació i ensenyament.
L’èxit d’assistents va posar
èmfasi en la necessitat de mi-
llorar els espais destinats a
l’educació especial i la mobi-
litat dels nens i nenes fins als
centres educatius.

Així mateix, es va proposar
treballar sobre la base del Lli-
bre Blanc de participació de les
famíliesenl’educaciódelaFun-
dació Bofill, amb l’objectiu que
esdevingui un full de ruta per
l’educació, que remarqui el pa-
peressencialdel’AMPAenl’en-
senyament i que posi les bases
per impulsar un canvi en les
polítiques educatives perquè
evolucionin del coneixement
cap a l’aprenentatge.

JOAN MORALES

El Consorci del Teatre Bartrina
va presentar ahir la programació
de la propera tardor, on oferirà
a partir del pròxim mes de setem-
bre i fins a finals d’any una exten-
sa programació de teatre, músi-
ca i cinema, adaptada a tots els
públics.

Entre l’oferta destaca repre-
sentacions com el monòleg (’fals’,
segons el seu intèrpret, Carles
Bigorra) Montserrat o la molt la-
mentable història del pare Monti-
el (29 de novembre); Godoy. Verás
que todo es mentira (27 de setem-
bre), un altre monòleg dirigit i
escrit per la televisiva parella An-
dreu Buenafuente i Berto Rome-
ro; o Dones com jo (4 d’octubre),
dirigida per Pau Miró i interpre-
tada per Mamen Duch, Marta Pé-
rez, Carme Pla i Àgata Roca.

En l’apartat musical, dues pro-
postes destacades per aquesta
tardor. Per un cantí, el concert
Del concert al tango, a càrrec de
l’Orquestra Simfònica Camera-
ta XXI, que tindrà lloc el 16 de no-
vembre, i les Nadales del món, tam-
bé dels de Camerata XXI, amb
cinc solistes d’excepció: Tobias
Grossman i Xavier Blanc als vio-
lins; Miquel Córdoba a la viola;
Quim Alabau al violoncel i Ma-
rio Lisarde al contrabaix. A més,
el directe s’acompanyarà de la
narració de David Puertas.

L’altra atracció musical serà
l’actuació de La Soul Machine,
que oferirà l’espectacle 6 grans

del soul, un show «que no només
és un concert sinó que també té
un fil argumental», va explicar
ahir Pau Terol.

Drama melancòmic
Carles Bigorra va ser un dels con-
vidats, ahir al migdia, a la presen-
tació de la temporada de tardor
del Teatre Bartrina. L’actor de
Montserrat o la molt lamentable his-
tòria del pare Montiel, escrita per
Beth Escudé i dirigida per Marc
Chornet, va explicar que «com
diu la Beth, es tracta d’un drama
melancòmic, una història poc co-
neguda a Catalunya que parteix
amb la visita de Himmler a Mont-
serrat a la recerca del Sant Greal
per enfortir el règim nazi arreu
del món». El muntatge audiovisu-
al de l’obra va a càrrec del reusenc
Carles Pitarch.

Altres propostes d’interès són
el musical Germans de Sang (13

de desembre), dirigit per Ricard
Reguant i amb música original
de Willy Russell; el concert d’Ol
Green, un grup vocal format per
unaquinzenadejovescantantsque
tenen com a màxima gaudir i fer

gaudir el públic (23 de novem-
bre), i un espectacle del mediàtic
Mag Lari que el 19 d’octubre, «se-
gur que no deixarà indiferent a
ningú», segons va dir ahir el regi-
dor de Cultura, Joaquim Sorio.
■ ■ ■
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Teatre i música, protagonistes de la
temporada de tardor del Bartrina
Entre les obres
destaca ‘Montserrat o
la molt lamentable
història del pare
Montiel’ i, en concerts,
la Soul Machine

L’oferta familiar
i infantil es

triplica

■ El regidor de Cultura de l’Ajun-
tament de Reus, Joaquim Sorio,
va confirmar ahir que la pro-
pera programació de tardor del
Teatre Bartrina de Reus desta-
ca per apostar pels especta-
cles familiars. En aquest sen-
tit, Sorio va dir que «aquesta
oferta l’hem triplicat». Entre
aquests, destaca l’espectacle
infantil Pianissimo Circus, con-
cert per a pallassa i piano, de Mi-
ner Montell (2 de novembre). El
pressupost total de la tempora-
da de tardor del Bartrina és de
30.000 euros, 5.000 més que la
de l’any passat.

L A N OV E TAT

L’Orquestra
Simfònica
Camerata XXI
oferirà les ‘Nadales
del món’

Alguns dels protagonistes de la temporada de tardor del Bartrina, ahir amb el regidor de Cultura. FOTO: PERE FERRÉ

Imagino el moment en què es va sig-
nar el famós pacte de gestió. Els sis
regidors del Partit Popular creuant

la plaça del Mercadal en càmera lenta,
un al costat de l’altra, en pla Harmage-
don, amb una música èpica, dirigint-
se cap a la seu de Convergència. Quina
emoció. Anys d’un funest tripartit que
per fi s’acabaven amb un nou tripartit,
però ara de dretes. Aquests herois
reusencs que caminaven de cara al sol,
professionals de reputada vàlua polí-

tica (ironia), han resultat ser un bluf
descomunal. El regidor Massó, un
dels que més cobra amb assessor in-
clòs, gestiona per una fortuna inde-
cent una ciutat que està més bruta que
mai. Les regidores Compte i Duch, en-
carregades de regidories que mouen
menys diners que el sou assignat a les
seves catòliques butxaques o el regi-
dor Domènech, que es dedica a…. a....
bé a alguna cosa per un bon sou. I la
gran heroïna del canvi, la Sra. Alegret,
que havia de reinventar la Fira i enca-
ra estem esperant el significat
d’aquestes enigmàtiques paraules a
no ser que volgués dir que retiraria el
suport a la Cambra de Comerç, mem-

bre del seu consell executiu, per mo-
tius ideològics, i no de gestió. No se
m’acut quin projecte de ciutat és
aquest de barallar-se amb la Cambra,
però segurament ens acostem a unes
eleccions i cal marcar perfil, ni que si-
gui a costa d’hipotecar més el futur
d’aquesta ciutat. Com a regidora de la

policia local, la seva gestió deriva en-
tre una ciutat insegura, les empentes i
rodolons a Completes i un darrer i la-
mentable incident que implica al regi-
dor més actiu de l’oposició. Tots ells
punts calents de la gestió municipal
sense donar en cap moment la cara,
amagats, només surten a la foto quan
hi ha aplaudiments, o rodejant a l’al-
calde del Mojito més gran del món en
una cadena humana sota el lema ‘Este
Barrio és de Cristo’. Esperpèntic. Més
enllà d’això res. No parlen, no donen
respostes, no atenen als ciutadans.
Són l’equip Wally, però amb el Jersey
de la Roja en comptes d’un de ratlles
blanques i vermelles. Sabem que hi
són perquè cobren milers d’euros, pe-
rò no donen la cara. Ni al darrere d’un
plasma, com el seu gran líder. Comè-
dia política en estat pur.

Advocat

LLUÍS GIBERT

L’Equip Wally

El regidor Massó, un dels qui

més cobra, gestiona per una

fortuna indecent una ciutat que

està més bruta que mai


