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SOCIETAT ■  D E M À ,  A  L E S  1 1  H O R E S,  A  L A  S O C I E TAT  R E C R E AT I VA  E L  C E N T R U

El Casal Popular el Rebotim de Vila-seca 

celebra la seva assemblea constituent

■ El Casal Popular el Rebotim de 
Vila-seca celebrarà demà la seva 
assemblea constituent a partir 
de les 11 hores a la societat recre-
ativa el Centru. L’acte servirà per 
assentar les bases del projecte de 
transformació social i permetrà 
saber el grau d’interès dels veïns 
per tirar endavant un casal po-
pular autogestionat.  

Els membres del Rebotim fan 
una crida a la participació de la 

ciutadania especialment a «aque-
lles persones que comparteixin 
la il·lusió de crear un espai popu-
lar de base i autogestionat per di-
namitzar la vida social i cultural 
del municipi».  

A l’assemblea es ratificaran els 
principals eixos que definiran l’or-
ganització que regirà el Rebotim 
a través de l’exposició i aprovació 
de la ponència ideològica, l’estra-
tègica i l’organitzativa. Finalment, 

conclouran l’assemblea amb una 
fideuada  de germanor.  

Per una altra banda, els mem-
bres del casal també han comuni-
cat que encetaran una campanya 
de crowfunding mitjançant la pla-
taforma ‘Tot Suma’ per aconse-
guir el finançament inicial ne-
cessari per consolidar-se i acon-
seguir adequar un espai propi on 
desenvolupar les seves activitats 
a través d’aportacions populars.

■ El Premi Honorífic del 9è Fes-
tival Internacional de Cinema en 
Català Costa Daurada de Roda 
de Berà (Fic-Cat) ha recaigut en 
el cineasta català Pere Potabella, 
un dels de major prestigi del pa-
ís. Es reconeixia, així, la llarga i 
destacada trajectòria artística, 
durant cinc dècades, i compro-
mís social de Portabella, preci-

sament en la present edició del 
festival cinematogràfic rodenc 
dedicat al món de la direcció. 

L’acte celebrat a la tarda de di-
mecres, a la sala del teatre del Ca-
sino Municipal, amb una perfec-
ta adaptació de l’espai per al fes-
tival, es va iniciar amb la projecció 
d’un muntatge audiovisual realit-
zat expressament per a l’ocasió, 

que va fer un repàs per la filmo-
grafia de Portabella, amb seqüèn-
cies de pel·lícules i documentals 
com ara Informe General I, Lec-
tura Brossa, Poetes Catalans, o 
Miró Tapís, entre d’altres. 

Ja a l’escenari, Pere Portabe-
lla, que va prolongar l’estada a 
Roda durant gairebé tot el dia, 
posà en relleu el mèrit d’inicia-

tives com la del Fic-Cat «expo-
nent de la tasca en favor de la cul-
tura, per part de gent aliena a les 
polítiques de partit». 

El director del certamen, Anto-
nio Barrero, va lliurar el premi a Por-
tabella, consistent en una recre-
ació de l’Arc de Berà, que conju-
ga els tons sorrencs i blaus marins 
de la costa, amb la incrustació 
d’una cinta cinematogràfica.  

Per la seva banda, l’alcalde de 
Roda de Berà, Pere Virgili, li féu 
entrega d’uns vins i vinagres de 
qualitat, elaborats per un recone-
gut celler de la zona. Tot seguit es 
pogué visionar la darrera produc-
ció del cineasta, Informe General II. 
El nou rapte d’Europa.–J. BORONAT

FESTIVAL ■  R E P  E L  P R E M I  H O N O R Í F I C  D E L  C E RTA M E N  P E R  L A  S E VA  T R A J E CT Ò R I A

El Fic-Cat de Roda de Berà homenatja 

el director de cine Pere Portabella

El cineasta Pere Portabella, amb 
el premi. FOTO: JOAN BORONAT
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El grupo de teatro Se’ns va l’olla 
de Vila-seca representará el do-
mingo  la obra Les Cunyades en el 
Auditori Josep Carreras. Empe-
zará a las siete de la tarde. Las 
entradas cuestan ocho euros y 
se pueden adquirir de manera 
anticipada en el Casal de la Do-
na, la sede del Banc dels Aliments 
y la librería El Castell. Se trata de 

una función solidaria en bene-
ficio del Banc dels Alments del mu-
nicipio. 

Es una adaptación de la obra  
escrita por el novelista y drama-
turgo canadiense Michel Trem-
blay en 1968. Es una comedia 
dramática que refleja las atadu-
ras y opresión de las mujeres de 
los años 60 del siglo pasado en la 
sociedad de Quèbec. 

Las cuñadas son mujeres de 
mediana edad, con una vida ru-
tinaria y decepcionante, que sue-
ñan con estar rodeadas de lujo 
y sentir emociones. Ansían ganar 
mucho dinero, tener una casa 
digna, encontrar al hombre de 
su vida o tener una  sexualidad li-
bre. Pero se topan con los pre-
juicios morales y religiosos de 
la época. 

Son una suerte de generación 
perdida que no pudo disfrutar 
de una vida verdadera, aunque 
ellas no fuesen plenamente cons-
cientes de ello. A través de sus 

monólogos dan a conocer sus 
problemas vitales, que giran en 
torno a la envidia: ninguna quie-
re aceptar la felicidad individual 
de las otras. 

 
Muchas son abuelas 
El grupo Se’ns va l’olla, forjado 
a finales de 2011 en el Casal de 
la Dona de Vila-seca, está for-
mado por quince mujeres. Ha 
participado en el espectáculo de 
la leyenda del Rescat de les cent don-
zelles y en las ferias medievales 
y tematizadas que organiza la 

Associació de Comerciants i Em-
presaris de Vila-seca. También 
representó una obra de teatro 
infantil para los más pequeños 
del municipio, así como para los 
alumnos de entre tres y cinco 
años de la escuela La Canaleta. 
Muchas de sus integrantes son 
abuelas y están inscritas en las 
sesiones de Llegir el Teatre, una 
iniciativa de los clubes de lec-
tura de las bibliotecas de Cata-
lunya vinculadas a la programa-
ción del Teatre Nacional de Ca-
talunya.

CULTURA ■  E N  B E N E F I C I O  D E L  B A N C  D E LS  A L I M E N T S

La obra teatral 

‘Les Cunyades’ 

llega a Vila-seca en 

versión solidaria

Las integrantes del grupo Se’ns va l’Olla que actuarán el domingo en Vila-seca. FOTO: CEDIDA 

El grupo local 
Se’ns va l’olla la 
representa este 
domingo, a las siete de 
la tarde, en el Auditori 
Josep Carreras

Es una adaptación 
de la comedia 
dramática escrita 
por el canadiense 
Michel Tremblay


