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Els tres centres educatius de la 
Diputació a Tarragona (Escola i 
Conservatori de Música, Escola 
d’Art i Disseny i Col·legi Públic 
d’Educació Especial Sant Rafael) 
han unit esforços, talent i creati-
vitat en la creació del projecte El 
Rei del Vent, una proposta peda-
gògica dirigida a les escoles de la 
demarcació que facilita l’acosta-
ment de nens i joves estudiants a 
la música a través de la lectura i 
l’audició de tots els instruments 
de vent. La iniciativa s’està de-
senvolupant en diferents fases.

El diputat delegat dels Serveis 
d’Assistència al Ciutadà de la 
Diputació, Joan Olivella, acom-
panyat de representants dels tres 
centres educatius, va presentar 
aquest dimarts la segona fase 
d’aquest projecte pedagògic. Es 
tracta del llibre, les partitures i el 

DVD del conte musical El Rei del 
Vent, un material didàctic pensat 
perquè les escoles de música i els 
centres d’educació en general 
puguin aprofundir en el conei-
xement dels instruments de vent 
i les seves característiques. Les 
il·lustracions del llibre han anat 
a càrrec de Marta Pallarès i han 
estat coordinades pel professor 
de l’Escola d’Art i Disseny de Tar-
ragona Àngel Sauret.

La primera fase d’aquest pro-
jecte educatiu va veure la llum 
l’any 2013 amb la posada en es-
cena de l’obra de teatre musical, 
escrita pel professor del Con-
servatori Robert Sirvent i amb 
música d’Antoni Sebastià. L’es-
pectacle, on participen profes-
sors i alumnes del Conservatori, 
ofereix a l’alumnat d’infantil i 
primària de la demarcació la pos-
sibilitat de gaudir de la música i 

apropar-se d’una forma lúdica al 
coneixement dels instruments. 
L’Escola d’Art i Disseny de la Di-
putació a Tarragona ha dissenyat 
i produït l’escenograia de l’obra, 
sota la direcció del professor Àn-

gel Sauret, i amb la col·laboració 
dels alumnes del Col·legi d’Edu-
cació Especial Sant Rafael, que 
han treballat seguint les direc-
trius del professor Carles Gassó.

Actualment s’està treballant 
en una tercera fase del projecte 
educatiu, que preveu ampliar el 
ventall de propostes didàctiques. 
En aquest sentit, per comple-
mentar el llibre, les partitures 
i el DVD s’està avançant en la 

confecció d’un conte il·lustrat 
per infants, una novel·la gràica, 
una guia de consulta dels ins-
truments de vent, un pòster des-
criptiu i diversos jocs didàctics 
relacionats amb l’obra teatral. 
Tot plegat, pretén oferir a les es-
coles de la demarcació una rica 
i variada proposta pedagògica 
que els permeti complementar 
i aprofundir en l’aprenentatge 
musical.
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Tres centres 
educatius apropen 
la música a les 
escoles
La Diputació aposta pel conte musical ‘El Rei del 

Vent’, que ha estat ideat pel Conservatori
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L’Auditori de la Diputació va acollir ahir la representació de l’obra de teatre musical ‘El Rei del Vent’.

Finalitza la segona fase 
del projecte: el llibre, 
les partitures i del DVD 
d’aquest conte musical

El REC15’ tindrà 4 estrenes 
estatals i 12 a Catalunya

CINEMA

El Festival REC projectarà 22 
ilms, quatre dels quals s’es-
trenen a Espanya. Es tracta de 
les Operes Primes Kalo Pothi 
(Black Hen); Viaje; (ambdu-
es també part de Al Pot Petit); 
Don’t look at me that way; i Si-
embra. La pel·lícula espanyola 
La Novia serà el ilm de cloenda 
de la quinzena edició del certa-
men.

A banda de les estrenes a Es-
panya, també cal destacar les 
estrenes a Catalunya, tals com 

la producció anglesa-danesa 
de Jeppe Ronde, Bridgend. Un 
ilm basat en fets reals: els 79 
suïcidis que van tenir lloc entre 
el 2007 i el 2012 a Bridgend Co-
unty. Està protagonitzada per 
Hannah Murray (Gilly de Joc 
de Trons). L’altre Opera Prima 
a destacar és In the Crosswind. 
La cinta de Martti Heldeens 
transportarà al 1941, quan més 
de 40.000 persones del Bàltic 
van ser deportades a Sibèria per 
Stalin. Redacció
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Els equipaments juvenils mu-
nicipals, Oicina Jove del Tar-
ragonès i Espai Jove Kesse, en 
el marc de la seva prestació de 
serveis de suport formatiu i 
acompanyament als i les joves, 
coordinen estratègicament una 

relació de propostes de cursos 
i sessions dedicades a millorar 
l’ocupabilitat juvenil, connec-
tant i consolidant el binomi  for-
mació i ocupació com a àmbits 
clau de treball amb joves.

D’aquí a inal d’any, s’ofereix 
un curs de monitor de menjador 

i una sessió sobre com fer el cur-
rículum des de zero. El curs serà 
de caràcter intensiu i tindrà lloc 
del 27 al 30 de desembre. Aques-
ta formació està dirigida a joves 
a partir de  14 anys que vulguin 
treballar en l’àmbit dels menja-
dors escolars. Té un preu de 45 
euros, i permet un descompte 
del 20% per a joves que dispo-
sin del carnet Tarragona Jove. 

L’activitat Com fer el currí-
culum des de zero (nivell bàsic)  
tindrà lloc el dijous 3 de desem-
bre i serà impartida pel perso-
nal tècnic de l’Oicina Jove del 
Tarragonès. És necessari tenir 
uns coneixements mínims d’ús 
d’ordinador i d’editor de textos.

Ofereixen un curs de 
menjador i aprendre a fer 
currículums des de zero
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Ambdues activitats es realitzaran al desembre

El primer portal 
d’obres de tècnics 
locals rep 3.000 visites 
mensuals

El primer portal creat a Tar-
ragona per a la realització 
d’obres a càrrec dels tècnics 
locals, que funciona a través 
de la web www.obresambga-
rantia.com, ha complert els 
tres primers mesos d’existèn-
cia i ho ha fet de manera satis-
factòria. Les dades que tenen 
els seus impulsors, el Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edii-
cació (COAATT), són molt 
positives. El portal rep men-
sualment unes 3.000 visites i 
ja s’han realitzat un centenar 
de sol·licituds d’obres per part 
de ciutadans que necessitaven 
fer algun tipus d’intervenció 
als seus habitatges. Els usuaris 
poden sol·licitar gratuïtament 
ins a tres pressupostos per a 
fer obres noves o reformes, en-
tre d’altres. Redacció

Màgia per a tota 
la família al Teatre 
Metropol diumenge

Aquest diumenge, a les sis 
de la tarda, el polifacètic mag 
Adrián Conde oferirà al Teatre 
Metropol el seu espectacle de 
màgia, teatre i clown per a tota 
la família Piccolo Camerino. 
Serà la cloenda el 9è Festival 
Internacional Teatre Màgic 
de Tarragona i la Canonja, que 
està sent un gran èxit de pú-
blic en tots els espais escènics 
de les dues ciutats. Les entra-
des es poden comprar a www.
tarracotiket.cat. Redacció

Arrenquen els treballs 
d’asfaltat del carrer 
Mercè de la Part Alta 
de la ciutat

Els treballs previs d’asfaltat del 
carrer de la Mercè a la Part Alta 
van donar ahir el tret d’inici. 
En aquest sentit, està previst 
que avui es realitzi l’asfaltat 
ins a la plaça de Sant Antoni 
–a l’entrada al portal de Sant 
Antoni–, motiu pel qual es 
desviarà el trànsit pel carrer 
de l’Escorxador. Els treballs 
no s’aturaran, ja que de cara a 
aquest divendres es realitza-
ran les adequacions d’asfaltat 
de la plaça de Sant Antoni i el 
Portal de Sant Antoni, de for-
ma que quedarà restringida 
l’entrada de vehicles a la Part 
Alta des del portal. L’accés al-
ternatiu a la zona es farà des 
del carrer de la Portella i carrer 
Granada canviant-lo de sen-
tit de circulació,  i continuant 
el recorregut pel carrer de la 
Mercè. Redacció


