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El passat divendres 23 de novembre el Col·legi d’Adminis-
tradors de Finques de Tarragona, va celebrar la seva festa 
col·legial. Durant la mateixa es van lliurar els títols als nous 
Administradors de Finques i les plaques commemoratives als 
col·legiats que porten 25 i 50 anys formant part de l’organisme. 
Redacció. 

Festa dels Administradors de Finques

CEDIDA

Guillem Andrés

El Teatre Tarragona acollirà el 18 
de desembre la preestrena de dos 
nous capítols d’Ingenieria Ro-
mana, l’exitosa sèrie documen-
tal que explica com els romans 
construïen les seves ciutats i les 
infraestructures fa milers d’anys. 
Tarragona, com a important ciu-
tat romana amb nombrosos mo-
numents al seu entorn té presèn-
cia en Ciudades II i Acueductos 
II, les dues últimes entregues au-
diovisuals que ha elaborat l’em-
presa de Reus Digivision, junta-
ment amb Televisió Espanyola. 
La regidora de Turisme, Inma 
Rodríguez, i el director del docu-
mental, José Antonio Muñiz, van 
anunciar ahir des del Patronat de 
Turisme la preestrena dels nous 
capítols i van oferir un avança-
ment de la sèrie. 

Aquesta aventura audiovisu-
al, que utilitza la realitat virtual 
per mostrar a l’espectador com 
eren les ciutats romanes, va co-
mençar el 2015 amb l’estrena de 
Ciudades I, on Tarragona era la 
protagonista. Ara, amb els quatre 
primers capítols acabats, aques-
ta producció començarà la seva 
promoció internacional. «Podem 
competir amb el mercat inter-
nacional», explicava ahir Muñiz. 
L’empresa Digivision innova en 
tecnologies amb grans compa-
nyies com Samsung. «Ens tru-
quen des d’EUA per aprendre de 
nosaltres», comentava ahir el di-
rector de l’empresa audiovisual. 
Rodar i muntar cada capítol ha 
costat uns 300.000 euros. «Ha 
valgut la pena esperar aquests 
anys per competir mundialment 
amb altres documentals». La sè-
rie viatjarà a Itàlia, Austràlia i el 
Japó, entre d’altres. A Espanya, la 
2 de TVE va aconseguir una gran 
audiència, triplicant la mitjana 
d’espectadors i superant a canals 
com La Sexta i Cuatro. En xifres 
concretes, el primer documental 

el van veure 537.000 espectadors 
(4,5% del share), mentre que 
729.000 persones van veure el 
segon, el que representa un 6,6% 
del share. A Twitter, Ingeniería 
Romana, va aconseguir posicio-
nar-se en el novè lloc dels temes 
més comentats. «A la gent li en-
canta la història el patrimoni», 
airmava el director, que apun-
tava la importància que tenen 
aquests productes per la cultura i 
la investigació. «Tanquem el cer-
cle. Posem en valor els treballs 

dels grups de recreació i el que 
fem té un potencial turístic enor-
me», subratllava.

Des del Patronat de Turisme, 
Rodríguez també va agrair la 
feina dels grups de recreació his-
tòrics, clau per elaborar aquests 
documentals. «Aconseguim una 
gran promoció de la ciutat a ni-
vell mundial i també disposarem 
de materials didàctics i promo-
cionals d’excel·lència que poden 
ser utilitzats a Tarragona i a di-
versos projectes museístics», ex-
plicava la regidora. L’acord amb 
l’empresa tarragonina inclou els 
drets d’ús dels materials audio-
visuals. 

Els dos primers episodis ja 
emesos durant aquests anys han 
rebut desenes de premis inten-
cionals, com el que els seus res-
ponsables van acollir al Festival 
de Televisió i Cinema de Nova 
York. Un cop comenci la difu-

sió internacional, Muñiz espera 
arribar a 200 milions d’especta-
dors. Ciudades I es centrava en 
explicar com s’organitzaven les 
ciutats romanes. A Ciudades II, 
el documental es centra en des-
criure l’ingeniería subterrània. 
Muñiz destaca que el seu equip 
ha pogut «defensar» les seves 
idees, per sobretot. «Vam acon-
seguir que TVE no ens canviés 
els guions», una pràctica habi-
tual, assegura, en les producci-
ons de grans documentals.  El 
director va agrair la col·laboració 
de l’Ajuntament de Tarragona, 
així com els altres patrocinadors. 
L’aqüeducte de Nimes, el Teatre 
de Cartagena i els indrets més 
espectaculars de Roma acosten 
l’espectador a les grans cons-
truccions romanes i permet co-
nèixer els reptes als quals es van 
enfrontar els enginyers romans 
en el passat.

«Innovem en tecnologia 
3D i empreses d’EEUU 
ens demanen consell», 
diu el director del film

CULTURA

Tarragona acull l’estrena dels nous 
capítols d’ ‘Ingeniería Romana’
Els documentals descriuen les construccions de les ciutats i infraestructures de fa milers d’anys

CEDIDA

La regidora de Turisme, Inma Rodríguez, i el director de Digivision, José Antonio Muñiz.

Els primers capítols, 
emesos a la 2 de TVE, 
van aconseguir un 4,5% i 
un 6,6% del share

Redacció

Els actors de la sèrie televisiva 
Merlí arriben el diumenge 2 de 
desembre al Teatre Tarragona 
amb Paradise que es represen-
tarà a les 18 h.  Després de la cre-
ació de la websèrie Nico & Sun-
set, els actors Oriol Vila i Raquel 
Salvador s’han atrevit amb el 
seu primer projecte teatral. Una 
comèdia formada per tres relats 
independents, construïda des 
del drama, amb tocs esperpèn-
tics i interpretada sempre amb 
compromís i honestedat. El te-
atre oferirà el dia abans, el dis-
sabte,  la representació d’Hu-
mans, una obra emocionant i 
colpidora que permetrà a l’es-

pectador endinsar-se en la rea-
litat d’una família de classe mit-
jana. Una versió d’Ernest Riera 
de l’obra original de Stephen 
Karam, dirigida per Mario Gas 
i amb actors com Jordi Andújar, 
Jordi Bosch o Lluïsa Castell. Els 
protagonistes són tres genera-
cions d’una família d’origen ir-
landès resident als Estats Units, 
que es reuneixen per celebrar el 
dia d’Acció de Gràcies. Els per-
sonatges comencen a airejar els 
seus secrets més ben guardats a 
l’inici del sopar, es barallaran a 
l’hora de les postres i al inal del 
dia estaran cansats de la batalla.  
Humans costa 27 euros i Para-
dise 18.

‘Paradise’ arriba al 
Teatre de Tarragona amb 
els actors de ‘Merlí’

TEATRE

L’obra ‘Humans’ es representarà el dissabte 


