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Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar

Demarcación de Costas en Cataluña
Servicio Provincial de Costas en Tarragona

Plaza Imperial Tarraco, 4
43071 Tarragona

INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE EL “PROJECTE DE MILLORA ME-
DIAMBIENTAL A LA MARGE DEL DELTA JUNT A LA BADIA DELS AL-
FACS. T.T.M.M. DE SANT CARLES DE LA RÀPITA I AMPOSTA” I
“L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE DE MILLORA
MEDIAMBIENTAL A LA MARGE DEL DELTA JUNT A LA BADIA DELS
ALFACS. T.T.M.M. DE SANT CARLES DE LA RÀPITA I AMPOSTA”.
Durant el termini d'un mes, comptat a  partir de la publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, se sotmet a informació pública el
“PROJECTE DE MILLORA MEDIAMBIENTAL A LA MARGE DEL DEL-
TA JUNT A LA BADIA DELS ALFACS. T.T.M.M. DE SANT CARLES DE
LA RÀPITA I AMPOSTA” I “L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL DEL
PROJECTE DE MILLORA MEDIAMBIENTAL A LA MARGE DEL DELTA
JUNT A LA BADIA DELS ALFACS. T.T.M.M. DE SANT CARLES DE LA
RÀPITA I AMPOSTA”.
Durant el termini indicat totes aquelles persones que ho desitgin poden
examinar el Projecte a les oficines d'aquest Servei, situades a Tarrago-
na, en la plaça Imperial Tàrraco, 4, 4a planta, en hores hàbils d'oficina, i
presentar, en la mateixa i per escrit, les al·legacions que desitgin formu-
lar.

Tarragona,  13 de octubre de 2008
EL CAP DEL SERVEI - Jordi Galofre Saumell
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S’ha aprovat per aquest Ajuntament, en sessió de data 10 d’octubre de 2008, la
imposició i ordenació de contribucions especials per obres de remodelació del
carrer Escorredor de Sant Francesc, travessera de Palo Santo i tram avingu-
da Carrilet.
En el termini de 30 dies, comptats des de l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província, es podrà examinar l’expedient en el Departament
municipal de Rendes i Exaccions i formular les reclamacions que es creguin opor-
tunes.
Transcorregut el termini assenyalat sense que s’hagi formulat cap reclamació, l’a-
cord d’imposició adquirirà el caràcter de definitiu.
S’adverteix als propietaris o titulars afectats per la realització de les obres que,
durant el temps d’exposició al públic ja esmentat, es podran constituir en associa-
ció administrativa de contribuents (Art. 36 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals).
Reus, 17 d’octubre de 2008
El secretari general,
Jaume Renyer i Alimbau

HISENDA MUNICIPAL

Serveis: RENDES I EXACCIONS

PUBLICITAT

16
17

57
-9

44
01

5L

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar

Demarcación de Costas en Cataluña
Servicio Provincial de Costas en Tarragona

Plaza Imperial Tarraco, 4
43071 Tarragona

INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE EL PROJECTE “DESARROLLO DEL
PLAN DE ACTUACIONES EN LA COSTA DEL DELTA DEL EBRO: ME-
JORA MEDIOAMBIENTAL EN LA PLAYA DE PALS, BASSA DE L'ARE-
NA Y NEN PERDUT” T.M. DELTEBRE (TARRAGONA) 
Durant el termini d'un mes, comptat a partir de la publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, se somet a informació pública el
projecte “DESARROLLO DEL PLAN DE ACTUACIONES EN LA COSTA
DEL DELTA DEL EBRO: MEJORA MEDIOAMBIENTAL EN LA PLAYA
DE PALS, BASSA DE L'ARENA Y NEN PERDUT” T.M. DELTEBRE (TA-
RRAGONA) 
Durant el termini indicat totes aquelles persones que ho desitgin poden
examinar el Projecte a les oficines d'aquest Servei, situades a Tarrago-
na, a la plaça Imperial Tàrraco, 4, 4a planta, en hores hàbils d'oficina, i
presentar, en la mateixa i per escrit, les al·legacions que desitgin formu-
lar.

Tarragona,  13 de octubre de 2008
EL CAP DEL SERVEI Jordi Galofre Saumell

Encara quedaven tres es-
pectacles per cloure defi-
nitivament l’onzena edició
del Cos i el Centre d’Arts
Escèniques ja anunciava
que la propera edició del
festival de mim i teatre
gestual de Reus comptarà
amb la seva participació
en la producció. Els orga-
nitzadors també anuncia-
ven que, tal com s’ha fet
enguany, en la dotzena
edició del Cos es podran
veure més espectacles al
carrer. Ahir, però, més que
anunciar novetats per
l’any que ve, tocava fer ba-
lanç d’aquesta edició. El
director gerent del CAER,
Cèsar Compte, la regidora
de Cultura, Empar Pont, i
el responsable d’organit-
zació del festival Cos,
Lluís Graells, van coinci-
dir a afirmar que «s’han
cobert les expectatives».
Segons explicaven els or-
ganitzadors, des que va co-
mençar el certamen, dime-
cres passat, el conjunt dels
espectacles d’aquesta tar-
dor ha atret 7.000 perso-
nes, mentre que l’any pas-
sat van ser 6.000 els espec-
tadors que van respondre
al festival. «El nombre de
públic del festival no pot
augmentar molt més que el
que ho ha fet enguany, ja
que la capacitat dels tea-
tres és limitada», manifes-
tava Compte, que comen-
tava que aquests últims
anys s’ha consolidat un
nou públic teatral, aquell
que habitualment no va al
teatre però que no falla en

els espectacles del Cos. El
director gerent del CAER
també va destacar que en
l’edició d’enguany molts
espectadors han optat
també pel factor risc i han
anat a veure espectacles
nous arriscant-se a la de-
cepció.

Tot i que l’esperit prin-
cipal del Cos és unir els
teatres de Reus en una
oferta concentrada en uns
dies i agrupar maneres
molt diverses d’entendre

l’art teatral, Graells expli-
cava ahir que aquest certa-
men també s’està conver-
tint en un aparador idoni
perquè els actors i els di-
rectors de la ciutat i del
Camp de Tarragona es do-
nin a conèixer. «El Cos és
un pas necessari, una mu-
da, per després anar arreu
del món», deia Graells
referint-se a la «singu-
laritat i importància»
d’aquest festival. El res-
ponsable del Cos també va

insistir en la importància
de la formació en el món
del teatre.

L’Optimiste tanca el Cos
Després de Joan de

l’Ós, del reconegut direc-
tor i actor Albert Vidal,
que va oferir un espectacle
a mig camí entre el concert
i la representació teatral
per immergir-se en un
llenguatge genuí català, va
arribar el torn de Voyage,
en què mitjançant el mim

la protagonista va aconse-
guir desplaçar el públic a
la seva infantesa, on es va
trobar amb els personatges
de quan era nena.

El mim que va donar per
acabada l’edició d’en-
guany del Cos va ser Le
placard, de la companyia
L’Optimiste, en què dos
personatges burlescos,
que mantenen el silenci
durant gairebé una hora,
van evolucionant dins un
espai tancat.

El Cos de l’any vinent també comptarà
amb produccions pròpies del CAER

Amb 7.000 espectadors, el festival d’enguany ha estat el que ha aplegat més públic a Reus

L’obra de Les Eléphants Roses va fer riure al públic amb escenes còmiques i poètiques mitjançant el mim. / M. MARTÍNEZ

● El Festival de Mim i Teatre Gestual Cos de
Reus va tancar ahir l’edició d’enguany i el Cen-
tre d’Arts Escèniques de Reus (CAER) ja co-
mençava a treballar per perfilar el festival de

ESTHER VALCÁRCEL / Reus l’any vinent, del qual ja s’han anunciat les pri-
meres novetats: la participació del CAER en la
producció i l’increment d’espectacles de car-
rer. Arribat l’últim dia del Cos, ahir també to-
cava fer balanç. Tot i que asseguraven que no és

fàcil calcular el nombre de públic del conjunt
d’espectacles perquè la majoria són gratuïts,
els organitzadors explicaven que enguany han
estat unes 7.000 persones les que des de dime-
cres passat han omplert els recintes teatrals.

L’Ajuntament de
Salou organitza
cursos de gralla i
de timbal
● Salou. La regidoria de
Cultura, a proposta de
la Xarxa de Cultura
Tradicional Catalana
de Salou, ha organitzat
un nou curs de gralla i
un altre de timbal que
s’impartiran del 3 de
novembre fins a mitjan
mes de juny al centre cí-
vic, els dilluns i dime-
cres de sis a set de la tar-
da. L’Ajuntament posa-
rà a disposició dels
alumnes els instru-
ments musicals, en cas
que no en tinguin. La
quota anual és de 30 eu-
ros. L’únic requisit que
han de complir els inte-
ressats en aquests cur-
sos és tenir més de 10
anys. No és necessari
tenir de coneixements
musicals. Un dels ma-
jors atractius d’aquests
cursos és que els alum-
nes tindran l’oportuni-
tat de formar part dels
grups folklòrics locals,
com ara el ball de dia-
bles o la colla gegante-
ra. / EL PUNT

La directora de la
fira Arco serà
dimarts a Reus
● Reus. En el marc del
cicle de conferències
Col·leccionisme d’Art:
Passió o Inversió?, Cal
Massó de Reus ha orga-
nitzat per dimarts a dos
quarts de set de la tarda
una conferència de la
directora de la fira Arco
de Madrid, Lourdes
Fernández, i del res-
ponsable d’Artnet a Es-
panya, Macu Morán.
La xerrada es titula El
negoci de l’art: el pa-
per de les fires interna-
cionals i la revolució
del mercat de l’art vir-
tual. / EL PUNT


