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El Premi Internacional de Dan-
sa Roseta Mauri comença a es-
calfar motors per arrencar el prò-
xim 10 de març i acabar el 14 al 
Teatre Fortuny. Al llarg d’aquests  
tres dies de competició s’oferi-
rà l’oportunitat als joves balla-
rins  de donar a conèixer el seu 
talent amb la voluntat d’impul-
sar la seva carrera artística des 
de Reus per poder traspassar fron-
teres. Cal tenir en compte que 
els guanyadors i finalistes d’edi-
cions passades han fet realitat 
poder ballar en companyies de 
prestigi d’escala internacional 
com el Royal Ballet de Londres, 
Compañía Nacional de Danza, 
Royal Birmingham Ballet, En-
glish National Ballet o el Ballet 
de l’Òpera de Zurich. 

Nova presidenta del jurat 
Enguany, la novetat recau en la 
presidència del jurat. En aques-
ta edició serà la ballarina i core-
ògrafa francesa Brigitte Lefèvre, 
que es va formar a l’escola del 
Ballet de l’Òpera de París i que 
fins l’any passat va ser la directo-
ra del Ballet de l’Òpera de la ca-
pital parisenca, un càrrec que va 
ocupar des de l’any 1995 Àngel 
Corella.  

La resta dels membres que 
proclamaran també els guanya-
dors de l’edició d’enguany con-
figuren també un jurat de presti-
gi internacional. Ells són Hen-
ning Albrechtsen, Giorgio 

Mancini, Jone San Martín (mem-
bre del jurat i taller de repertori 
de W. Forsythe), Arantxa Ar-
güelles (mestra de ballet) i Llu-
ís Carmona.   

Els premis més ben dotats 
Els tres guardons, atorgats pel 
Consorci del Teatre Fortuny, 
consisteixen en dotacions eco-
nòmiques de 5.000, 2.000 i 1.000 
euros.  

El  palmarès inclou, a més, un 
premi beca d’estudis atorgat per 
la delegació a Espanya de la Ro-
yal Academy of Dance de Lon-
dres; una beca d’estudis del Re-
ial Ballet Danès; un premi del pú-
blic dotat amb 600 euros atorgat 
per l’Associació de Professors 
de Dansa de les Comarques de 
Tarragona; una beca curs d’En-
danza València 2015 i una beca 
per al VI Campus Internacional 
de Dansa de València i una beca 

de la Corella Dance Academy a 
Barcelona. 

La gala final del dissabte 14 de 
març comptarà amb un alt nivell 
dels artistes i les peces coreogrà-
fiques que interpretaran són grans 

obres del repertori clàssic, neo-
clàssic i contemporani. Els es-
pectadors veuran l’actuació de  
ballarins espanyols que treballen 
en companyies de dansa inter-
nacionals que compartiran esce-
nari amb els tres guanyadors del 
premi Roseta Mauri d’enguany.   
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El premi de dansa Roseta Mauri torna 

amb un jurat de prestigi renovat     
El concurs més ben 
dotat de l’Estat 
estrena presidència 
del jurat amb Brigitte 
Lefèvre, exdirectora 
del Ballet de París

El ‘timing’ 
del concurs 

■ El dimarts 10 de març comen-
çarà el concurs a porta tancada 
amb la rebuda dels concursants 
i l’activitat sense el jurat. Dime-
cres al matí es designaran els 
concursants que passen a la se-
mifinal. Durant la tarda, en ses-
sions obertes al públic i gratuï-
tes, es realitzarà la semifinal i a 
les 21.15 h el jurat anunciarà els 
noms dels finalistes. El dijous 
12 de març, a partir de les 20.00 
h, sessió oberta al públic i gratu-
ïta, es farà la final que proclama-
rà els noms dels guanyadors a les 
22.30 h. La gala final se celebra-
rà dissabte 14 de març, a les 
21.00 h, i caldrà l’entrada com-
prada anteriorment.

E L  P R O G RA M A

Els premis oscil·len 
entre els 5.000 i els 
1.000 euros amb  
beques de dansa 
arreu del món   

Imatge de l’edició anterior del Premi Internacional Roseta Mauri amb Marlon Dino i Lucía Lacarra. FOTO: DT

El grup de 
Les Teixidores 
organitza una 
xerrada

SOCIETAT

■ La sala d’actes dels Xiquets 
de Reus acollirà demà dijous, 
26 de febrer, a dos quarts de 
vuit del vespre, la xerrada ‘Can-
viar l’economia de les dones per 
canviar la vida’, a càrrec de 
Lurdes Quintero, un acte or-
ganitzat per Les Teixidores. 

Les Teixidores és un grup 
informal obert de dones d’es-
querres de Reus, interessades 
per la política com a mitjà per 
canviar el món on viuen. 
Creuen en el valor de teixir 
complicitats i relacions per-
sonals al voltant d’una xerra-
da, d’una conversa tranquil·la, 
de l’oportunitat d’aprendre 
coses noves i compartir les 
que coneixen. 

Reivindiquen la memòria 
d’aquelles dones reusenques 
que van treballar als telers de 
les sederes i, fa un segle, amb 
la feina de les seves mans van 
contribuir a una de les etapes 
d’esplendor econòmica, so-
cial i cultural de Reus. 

Aquest dijous, 26 de febrer, 
es trobaran per escoltar la Lur-
des Quintero, geògrafa i tèc-
nica de consum, que farà re-
flexionar sobre com les dones 
del nostre entorn es relacio-
nen en l’actualitat amb el con-
sum i amb les millors i les 
pitjors situacions econòmi-
ques. 

 
MÚSICA 

Concert de Jordi 

Català al Bravium 
■ Jordi Català, un dels pio-
ners a Catalunya en fer rock en 
català, torna als escenaris. 
Aquest diumenge, 1 de març 
(18.30 hores), Català oferirà un 
concert al Bravium Teatre, on 
repasarà alguns dels seus èxits. 
El preu de les entrades és de 10 
euros i per als socis del Bra-
vium, de 8 euros.

TRADICIONS ■  E LS  I N T E R E S S AT S  H A N  D E  CO N TA CTA R  A M B  L’ E N T I TAT  V I A  ‘ E- M A I L’

Els Amics del Cavall sortegen 50 passejades  

en ruc català durant els Tres Tombs de Reus

■ L’Associació Amics del Cavall 
de les Comarques de Tarragona 
organitza aquest diumenge una 
nova edició dels Tres Tombs de 
Reus. Enguany, amb l’objectiu de 
ser més interactius i oferir que 
la ciutat puguir participar més a 
la festa, barrejaran una antiga 
tradición amb modernitat. Per 
això, els més petits seran els pro-
tagonistes, amb la campanya ‘Els 
3 Tombs 2015 són 3.0, sigues tu 

el protagonista! Vols sortir mun-
tat en els 3 Tombs?’. 

Els organitzadors conviden 
els infants a viure els Tres Tombs 
damunt d’un autèntic ruc català. 
Per aixó, els més petits tindran 
l’oportunitat de gaudir d’un pas-
seig pels carrers de la ciutat com 
mai abans havien tingut l’oportu-
nitat de fer-ho, damunt d’un guarà 
català, l’animal que ha esdevingut 
símbol de Catalunya. Per això 

disposaran de 10 rucs i someres 
que passejaran tranquils amb l’ex-
perta supervisió dels professio-
nals.  

Per inscriure els infants s’ha 
d’enviar un e-mail amb el nom del 
nen, la seva edat i un número de 
telèfon a l’adreça info@amicsdel-
cavall.org. Només els 50 primers 
tindran el privilegi de fer el re-
corregut dels Tres Tombs damunt 
d’un autèntic ruc català.

Imatge d’arxiu de nens passejant en rucs catalans, una escena que es 
repetirà aquest diumenge a Reus. FOTO: DT


