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La vida de 
Neus Català, 
demà al Teatre 
Bartrina

TEATRE

■ El Teatre Bartrina progra-
marà aquest cap de setmana 
un parell d’obres importants. 
Per una banda, demà a partir 
de les 21 hores, el públic podrà 
viure en primera persona com 
va ser la vida de Neus Català 
amb Neus Català, un cel de plom.  

L’obra descriurà la vida de 
la darrera supervivent catala-
na al camp d’extermini nazi 
de dones de Ravensbrück.  

La seva figura la represen-
tarà l’actriu Mercè Arànega, 
qui romandrà l’hora sencera 
de l’espectacle a l’escenari es-
cenificant la història viva d’un 
segle i d’una lluita contínua: 
la instauració de la II Repúbli-
ca, l’esclat de la Guerra Civil, 
l’exili dels vençuts capa a Fran-
ça, l’inici de la II Guerra Mun-
dial, l’activitat antifeixista 
clandestina en una França na-
zi i la deportació al camp d’ex-
termini.  

Tot aquest ventall suposen 
les grans pinzellades d’histò-
ria del segle XX que va viure 
Neus Català a la seva pell. Tam-
bé mèrit del director, Rafel Du-
ran amb el dramaturg, Josep 
Maria Miró, i amb la biografia 
de Neus Català, Carme Martí, 
amb la seva obra Un cel de plom.  

L’altra proposta del Teatre 
Bartrina és la de Tut turutut la 
princesa, la qual es realitzarà 
diumenge (12.00 hores) i esta-
rà presentada per la Compa-
nyia La Bleda i s’adreça al pú-
blic familiar.  

L’obra explicarà la història 
de la Princesa Bleda, que ha 
perdut el seu tresor i que viat-
jarà per recuperar-lo. El tro-
barà en un lloc ben diferent 
del que s’havia imaginat. El 
dramaturg Jordi Palet i el di-
rector Pere Hosta, amb l’ac-
triu Helena Escobar, faran fri-
sar el públic per descobrir què 
és el tresor. –C. V.

COMERÇ ■  E STAVA  A L  C A P D AVA N T  D E  L’ Ú N I C A  C A N D I D AT U R A  Q U E  E S  P R E S E N TAVA

Àlfred Pitarch és elegit nou president 

de la Unió de Botiguers de Reus

■ Àlfred Pitarch va ser elegit ahir 
a la nit nou president de la Unió 
de Botiguers de Reus, després 
que la seva fos l’única candida-
tura que es va presentar a les elec-
cions que es van celebrar ahir a 
la seu de l’entitat comercial.  

Pitarch substitueix a Ernest 
Juncosa, que va dimitir amb to-
ta la seva junta directiva el passat 
mes de gener. El nou president 
de la Unió de Botiguers compta 

amb una junta directiva de con-
sens, amb noms de primera línia 
en el sector comercial de la ciu-
tat. L’acompanyen Albert Espi-
nosa, Laia Pàmies, Meritxell Bar-
berà, Joan Francesc Niela, Rosa 
Lucas i Francesc Torres. 

Una vegada proclamant nou 
president, Pitarch va presentar 
el seu programa als associats que 
es van apropar a votar ahir a la nit 
a la seu de la Unió de Botiguers.  

Entre els objectius més ambi-
ciosos de Pitarch al capdavant de 
l’entitat comercial hi ha poder 
aconseguir unir totes les entitats 
comercials de la ciutat, perquè 
treballin juntes i en una mateixa 
direcció.  

Aquesta fita es presenta com a 
molt ambiciosa, tenint en compte 
les discrepàncies històriques que 
sempre han existit entre la Unió 
de Botiguers i el Tomb de Reus.

Pitarch (d), ahir al vespre a la seu de la Unió de Botiguers, entitat que 
presideix des d’ahir. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

L’alumnat de l’Escola Rosa Sensat va enviar un missatge d’agraïment i suport al president de la Fundació, Johan Cruyff. FOTO: ALFREDO GONZÀLEZ

CRISTINA VALLS  

L’Escola Rosa Sensat va inaugu-
rar ahir els nous espais per prac-
ticar l’esport al centre. Aquestes 
zones es troben operatives i dis-
senyades al gust de l’alumnat del 
centre, que serà el qui en gaudi-
rà. La recent inauguració va ser 

possible gràcies a la Fundació 
Cruyff, la qual treballa dins un 
projecte anomenat Pati 14, ori-
entat a la millora de les condici-
ons dels espais escolars a l’aire 
lliure potenciant també la pràc-
tica esportiva d’infants i joves.  

Aquest programa s’estén a una 
dotzena d’escoles de Catalunya 

i on col·laboren altres entitats 
com la Fundació FC Barcelona i 
de l’Obra Social La Caixa.  

El responsable del programa 
Pati 14, Sander Waare, va voler 
enviar un missatge d’ànims al 
president de la Fundació, en Jo-
han Cruyff, qui està passant per 
un tractament mèdic a causa d’una 
malaltia.  

L’alumnat present en l’acte 
també va fer visible un emotiu 
missatge de positivisme cap a Jo-
han Cruyff a través d’un cartell 
individualitzat de cada nen. Li 
van desitjar una prompta recu-

peració i molta força. L’acte va 
aglutinar, a més de l’alcalde Car-
les Pellicer, diferents figures re-
lacionades amb l’esport i l’educa-
ció. Va ser el cas del regidor d’Es-
ports, Jordi Cervera, i la regidora 
d’Ensenyament i Política Lin-
güística, M. Dolors Sardà. 

Aquest projecte abasta dotze 
centres educatius catalans a l’any 
i inclou una primera fase en què 
els alumnes dels centres han d’es-
collir les accions que es desenvo-
lupen a la seva escola. D’aquesta 
manera participen en les zones 
que ells mateixos amortitzaran.

SOLIDARITAT ■  E LS  N O U S  R E C I N T E S  E S P O RT I U S  VA N  S E R  D I S S E N YAT S  P E LS  A LU M N E S  D E L  C E N T R E  E D U C AT I U

L’Escola Rosa Sensat estrena  zona 

esportiva amb la Fundació Cruyff
La inauguració de l’espai s’emmarca dins el 
projecte Pati 14, el qual desenvolupa aquesta 
Fundació a una dotzena d’escoles d’àmbit 
català, amb la col·laboració d’altres entitats


