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BASES DEL 
CONCURSO 
Tema 
Dibujo inspirado en la Navi-
dad y sus tradiciones. Se va-
lorará la imaginación y crea-
tividad. 
 
Categorías 
Hay tres:  
■ De 3 a 5 años 
■ De 6 a 8 años 
■ De 9 a 12 años 

Técnica 
Cada niño podrá presentar 
un único dibujo realizado 
en cartulina o papel blanco 
formato DIN A4 vertical u ho-
rizontal. Se aceptará cual-
quier tipo de procedimien-
to y material como lápices 
de colores, rotuladores, 
acuarelas, ceras, témperas, 
etc.    
 
Plazo  
Desde el 7 de diciembre de 
2014 hasta el 4 de enero de 
2015 

Dónde 
Los dibujos deben enviarse 
por correo electrónico a la 
dirección concurso@dia-
ridetarragona.com.Tam-
bién pueden entregarse 
personalmente o enviarse 
por correo ordinario a la 
dirección: Domènech Guan-
sé, 2, 43005 Tarragona. 
Los trabajos deberán estar 
acompañados de los siguien-
tes datos: nombre y apelli-
dos del niño participante, 
edad, localidad en la que vi-
ve y teléfono de contacto del 

padre, madre o representan-
te. 
 
Premios 
Los autores de los tres me-
jores dibujos de cada una 
de las tres categorías recibi-
rán un lote de libros infanti-
les con una cuidada selección 
de títulos. Cada ganador re-
cibirá también cuatro en-
tradas para ir al cine en OCI-
NE Les Gavarres para ver la 
película de su elección. 
 
 

Jurado 
Estará formado por perio-
distas y diseñadores de la 
edición digital y de papel del 
Diari de Tarragona. 
 
Publicación  
Todos los dibujos se publi-
carán en la edición digi-
tal del Diari www.diaride-
tarragona.com. 
Una selección de dibujos 
también aparecerá publi-
cada en la edición de papel 
en función del espacio dis-
ponible. 

Fallo 
El día 5 de enero se dará a co-
nocer el fallo del jurado a 
través de la edición digital  
www.diaridetarragona.com 
 
 
Entrega de premios 
La entrega de premios ten-
drá lugar en la sedecentral  
del Diari de Tarragona 
(C/Domènec Guansé, 2) en 
una fecha que se anunciará 
con antelación.
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ESTER PAGÈS  

La nova programació d’hivern-
primavera del Teatre Bartrina ar-
rancarà el proper 18 de gener amb 
l’últim treball de l’artista reusenc, 
Fito Luri, una cita que cobra do-
ble importància per a l’autor per-
què «farà del Bartrina una sala 
d’enregistrament», va assegurar 
a la presentació de la temporada 
Xavier Graset, membre de la co-
missió artística del teatre.  

«Tenia moltes ganes de gra-
var un disc en directe», va expli-
car Luri. I així ho farà. Sota el tí-
tol Reus-La Mussara-Cassiopea, 
el músic ha volgut fer un símil 
amb el Reus-París-Londres i a 
través de la mescla del so més 
acústic i més elèctric dels seus 
darrers quatre treballs, portarà a 
l’escenari el seu «món imagina-

ri de Cassiopea on viuen els per-
sonatges de les seves cançons», 
va comentar el cantant.  

El panorama local el comple-
menta també La mort acciden-
tal d’un anarquista, un especta-
cle de TEBAC que «vol fer una re-
flexió sobre la cerca de la veritat, 
la corrupció i l’abús de poder», 
va manifestar la presidenta de la 
companyia Teatre Estable del 
Baix Camp, Yvonne Márquez.  

La nova programació opta tam-
bé per portar alguns dels mun-
tatges més destacats de l’escena 
barcelonina, com Llibert, inter-
pretat, entre d’altres, per Gem-
ma Brió, una obra que va obtenir 
el Premi Butaca 2014 al millor 
muntatge de petit format i text 
teatral i que va estar envoltat de 
polèmica perquè malgrat les es-
pectaculars crítiques que va tenir, 
l’equip va decidir plantar-se per 
la precarietat laboral en què es-
tava sotmès.  

L’espectacle Terra Baixa i Llu-
ís Homar on l’actor assumeix tots 
els papers de l’obra en solitari a 
l’escenari és un altre nom fort 
d’aquesta programació per l’any 
que ve. Dirigit per Pau Miró, l’obra 
concentra en un actor la univer-
salitat del clàssic català d’Àngel 
Guimerà, el pròxim 25 d’abril. 

Qui torna al teatre Bartrina és 
l’actor Ramon Madaula i ho fa 
acompanyat de l’actriu, Anna Sa-
hun amb el thriller de Jordi Casa-
novas, Idiota. I a l’altra cara de la 
moneda, el reclam més televisiu 
arriba de la mà de l’espectacle de 
l’humorista i guionista, Peyu, que 

pujarà a l’escenari del Bartrina 
el 24 d’abril amb l’espectacle Pla-
neta i-Neptú i el muntatge que 
presenta Ana Morgade, amb el tí-
tol de Morgadeces.  

En l’àmbit musical, destaca el 
concert d’un mallorquí que ja s’ha 
convertit en assidu del teló del 
Bartrina. Tomeu Penya presen-
tarà el seu nou disc, Arruix!, el prò-
xim 26 d’abril i sense deixar els 
personatges mítics del panorama 
musical de casa nostra, Sisa, Por-
tet i Oliver presentaran la seva 

cançó galàctica, intercomarcal i 
d’ultramar, en un concert sense 
precedents i que pot atraure el pú-
blic més curiós. Qui vulgui ambi-
ents més contemplatius i repo-
sats, trobarà en la presentació del 
nou disc d’Anna Roig i l’Ombre 
de Ton Chien, el tercer treball 
d’aquesta autora del Penedès que 
vindrà a Reus el 28 de febrer.  

Les entrades es posaran a la 
venda la setmana vinent, concre-
tament aquest dijous, dia 18, i els 
abonaments dimarts, 16. 

CULTURA ■  M E S C L A  O B R E S  D E  P E T I T  I  G R A N  F O R M AT    

Lluís Homar i 

Fito Luri, caps de 

cartells del 

Teatre Bartrina   

Set espectacles 
musicals i nou de 
teatre configuren la 
nova temporada que 
aposta per l’escena 
barcelonina i la local   

Lluís Homar interpreta tots els papers del clàssic de la literatura catalana ‘Terra Baixa’. FOTO: D.T

Fito Luri presenta el seu últim treball ‘Reus-La Mussara-Cassiopea’, una 
mescla del so més acústic i electrònic dels seus darrers discs. FOTO: DT

Dia a dia 
■ 18 gener a 18.00 h: Fito Luri 
■  25 gener a 18.00 h: Llibert  
■ 8 febrer a 12.00 h: Com gat i gos 
■ 20 febrer, 22.00: En tu mente 
■ 21 febrer a 21.00 h: La Pols 
■ 28 febrer a 21.00 h: Anna Roig 
i l’Ombre de Ton Chien 
■ 7 març a 21.00 h: Idiota 
■ 22 març, 18.00 h: Orquestra Ca-
merata XXI Appalachian Spring-
Visions de Piano del segle XXI 
■ 28 març, a 21.00 h: Sisa, Por-
tet i Oliver 
■ 11 abril a 21.00 h: Pulmons 
■ 18 abril a 21.00 i 19 abril a 
18.00 h: Mort accidental d’un 
anarquista 
■ 24 abril a 22.00 h:  
Planeta i-Neptú 
■ 25 abril a 21.00 h: Terra Baixa 
i Lluís Homar  
■ 26 abril a 18.00 h: Tomeu  
Penya 
■ 17 maig a 18.00 h: Orquestra 
Simfònica  Camerata XXI 
■ 22 maig a 22.00 h: Morgadeces 
■ 23 maig s 21.00 h: Pensaments 
secrets 
■ 30 maig a 21.00 h: Ludmila 
Mercerón    

L A  N OVA  P R O G RA M AC I Ó

Les entrades es 
posaran a la venda 
aquest dijous, 18, i 
els abonaments  
dimarts, 16 


