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PUBLICITAT

La manera més fàcil de trobar un habitatge

Vols canviar

d’habitatge?
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Ajuntament de Cambrils
Secretaria

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament, en sessió or-

dinària del dia 26.09.07, va aprovar

inicialment la modificació de l’Orde-

nança municipal de l’estalvi de l’aigua.

Es fa públic de conformitat amb el que

disposa l’art. 49 de la Llei reguladora

de bases de règim local a l’efecte que

els interessats, durant el termini de 30

dies, puguin examinar l’expedient i for-

mular les al·legacions i els suggeri-

ments que considerin oportuns. En

cas que no se’n presentin, l’acord d’a-

provació inicial esdevindrà definitiu.

Cambrils, 18 d’octubre de 2007

L’alcalde,

Robert Benaiges i Cervera

PUBLICITAT
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Ajuntament de Cambrils
Regidoria d’Educació i Polítiques 
Actives d’Ocupació

ANUNCI d’aprovació de les Bases

d’atorgament de Subvenció a AMPES

i Centres Educatius 2007.

La Junta de Govern Local, en la ses-

sió del dia 31/8/2007, va aprovar les

Bases d’atorgament de la subvenció

per a activitats a realitzar per Centres

Educatius i Associacions de Mares i

Pares d’Alumnes (AMPA) de Cam-

brils, any 2007, que van ser publica-

des al BOP número 223 el dia 25 de

setembre de 2007.

Es fa públic per a informació general.

Atentament,

L’alcalde

Robert Benaiges i Cervera

Cambrils, 17 d’octubre de 2007

Il falso magnifico és l’es-
pectacle que avui inaugura
el Cos. Es tracta d’una pro-
posta dirigida pel presti-
giós director d’escena
Carlo Boso, i que, segons
va explicar el director ar-
tístic del Cos, Lluís
Graells, servirà per retre
un petit homenatge a Pa-
wel Rouba, el gran mestre
de la pantomima, polonès
de naixement i català
d’adopció, que va morir el
mes de març passat. El
muntatge reuneix tots els
elements de la commedia
dell’arte, de la qual Rouba
va ser un mestre, com la
pantomima, les màscares
o l’esgrima. La represen-
tació començarà a dos
quarts de deu de la nit i
l’entrada és gratuïta. El se-
gon i últim espectacles
programats durant la jor-
nada és Detrás, dels cata-
lans Moveo Teatro, una
proposta de teatre físic
centrat en la producció
d’imatges formals amb la
geometria dels objectes i
el treball corporal dels ac-
tors. Detrás es posarà en
escena a les dotze de la nit
al Teatre Bravium.

La gratuïtat de la majo-
ria dels espectacles és una
de les constants d’aquesta
edició del Cos, ja que no-
més quatre dels vint espec-
tacles que es representaran
seran de pagament. Són,
precisament, els quatre es-
pectacles que més sobre-
surten d’una programació
que, malgrat ser la del desè
aniversari del festival, es
caracteritza un any més
per la contenció pressu-
postària. Així, cal remar-
car The arab and the jew

(L’àrab i el jueu), que la
companyia britànica Gec-
ko, formada pels actors
Amit Lahav i Allel Nedja-

ri, experts en l’anomenat
teatre aeri, posarà en esce-
na demà al Teatre Fortuny;
els russos de Derevo, que

en la seva tercera incursió
al festival reusenc repre-
sentaran Robert’s Dream
divendres al Teatre Bartri-
na; el teatre de màscares
The best, que presentaran
els alemanys Hab-
be&Meik dissabte al Tea-
tre Fortuny; i la proposta
dels madrilenys Yllana,
vells coneguts del Cos,
que diumenge tancaran el
festival al Bartrina amb
Paganini, un espectacle
que combina l’humor amb
la interpretació musical.

D’altra banda, durant
els dies del festival s’im-
parteixen dos cursos tea-
trals: un a càrrec d’Anton
Adassinky, líder de la
companyia Derevo; i l’al-
tre, sobre màscares, que
dirigeix Hajo Schüler, de
la companyia alemanya
Flöz, que en aquesta edi-
ció no han pogut actuar al
Cos per un problema in-
tern del grup.

El Cos pren la paraula
El festival de teatre del gest de Reus obre avui amb la «commedia dell’arte»

NATÀLIA BORBONÈS / Reus

� El Cos ha ampliat enguany la seva col·laboració
amb el Guant, el Festival Internacional de Teatre de
Titelles de l’Alt Camp, que s’organitza fins di-
umenge [vegeu informació de la plana 37]. Si l’any
passat la col·laboració entre els dos certàmens es va
limitar a la programació d’un espectacle, en aques-
ta ocasió són tres els que compartiran el públic de
Reus i Valls: Kraft, de Bambalina, la companyia
valenciana que tan bon gust de boca va deixar en
anteriors edicions del Cos amb els muntatges Pa-
sionaria i La sonrisa de Federico García Lorca i
que actuarà dissabte a Reus i tancarà diumenge el
Guant a Valls; Barti, espectacle del titellaire danès
Alex Barti que ja s’ha vist al certamen vallenc i que
demà es posarà en escena al teatre de l’Orfeó Re-
usenc (19:00); i Manologías, dels peruans La Santa
Rodilla, experts a explicar històries fent servir les
diverses parts del cos, sobretot les mans. Manolo-
gías es representarà divendres a Vallmoll, dissabte
a Valls, i diumenge, a Reus.

� Un espectacle que s’inscriu en el
més pur estil de la commedia dell’ar-
te, que representarà la companyia
francesa Académie Internationale

Imatge d’«Il falso magnifico», que avui inaugura el festival. / EL PUNT

des Arts du Spectacle (Aidas) al Tea-
tre Bartrina, obrirà avui el Cos, el
Festival Internacional de Mim i Tea-
tre Gestual de Reus. Vint compa-
nyies procedents d’Alemanya, Fran-

ça, Dinamarca, Rússia, Itàlia, Perú,
Madrid i els Països Catalans posaran
en escena els seus espectacles fins
diumenge. El Cos arriba enguany a
la desena edició.

El Cos i el Guant

� El nomenament de l’ac-
tual administrador del
Teatre Bartrina, Cèsar
Compte, com a gerent del
Centre d’Arts Escèniques
de Reus (CAER) i la di-
missió de la directora ge-
rent del Teatre Fortuny, Pi-
lar Llauradó, són dues de
les qüestions que avui es
tractaran a la reunió de la
comissió gestora del Con-
sorci del Teatre Fortuny, la
primera que les tres insti-
tucions que en formen part
(Generalitat, Diputació i
Ajuntament) mantenen
des d’abans de l’estiu.

El nomenament de Cè-
sar Compte com a gerent
del CAER respon al pro-
jecte que té el consorci de
reforçar l’estructura i l’or-
ganigrama del centre, que
va quedar molt tocat en el
seu funcionament arran de
la marxa al Teatre Nacio-
nal de Catalunya del seu
anterior coordinador, Al-
fred Fort. Pel seu perfil
tècnic, Compte és el can-
didat de consens que hau-
rien pactat les tres institu-
cions polítiques del con-
sorci per coordinar el
CAER, després que la
conselleria de Cultura no
hagués acceptat la possibi-
litat que l’anterior regidor
de Cultura de Reus, Xa-
vier Filella, pogués conti-
nuar vinculat professio-
nalment al centre escènic.
Però la dotació d’una ge-
rència al CAER també ha
de posar en pràctica efecti-
va el projecte de coordinar
l’activitat dels teatres For-
tuny i Bartrina. Així, la co-
missió artística del Teatre
Bartrina, que es va renovar
totalment la setmana pas-
sada, passaria també a as-
sessorar la programació
del Fortuny, teatre al qual
es vol donar un nou impuls

per captar nous públics. El
periodista Xavier Graset,
el dramaturg Francesc
Cerrö i la directora de l’es-
cola de teatre del Centre de
Lectura, Rosa Mateu, són
els membres de la nova co-
missió artística, que a par-
tir d’ara, doncs, tindrà
competències en els dos
teatres.

Per la seva banda, l’ac-
tual directora gerent del
Teatre Fortuny, Pilar Llau-
radó, deixarà el càrrec, se-
gons ha pogut saber El
Punt, davant el nou rumb
de la política teatral de Re-
us. El proper destí de Llau-
radó, que dirigia el teatre
des del mes de juliol del
2004, serà l’Institut Muni-
cipal d’Acció Cultural
(IMAC). Precisament
Llauradó ja treballava a
l’IMAC quan el juliol de
l’any 2000 va ser nomena-
da administradora del Tea-
tre Bartrina, en substitució
d’Alfred Fort. I Compte la
va substituir al Bartrina
quan va ser nomenada di-
rectora del Fortuny.

N.B. / Reus

El Consorci del Teatre
Fortuny de Reus nomenarà
avui la gerència del CAER

Directora gerent
del Teatre

Fortuny des de
l’any 2004, Pilar
Llauradó deixarà

en breu el
càrrec per

reincorporar-se a
l’IMAC

LLAURADÓ PLEGA

� La cantant nord-ameri-
cana Jacqui Naylor actua-
rà demà a Reus, en un con-
cert organitzat per l’asso-
ciació Amics del Jazz.
Naylor, que cantarà al
Keyboard Jazz Lounge a
les deu de la nit, ja va ac-
tuar a la ciutat fa dos anys,
dins la programació del
Festival Internacional de
Jazz. La cantant actuarà
acompanyada per Art Khu
(piano), Dimitri Skidanov

(contrabaix) i Caspar Saint
Charles (bateria).

Els Amics del Jazz tam-
bé són els organitzadors
d’un altre concert que tin-
drà lloc el 30 d’octubre vi-
nent, aquesta vegada al
Teatre Fortuny. Es tracta
d’un homenatge al gran
pianista Tete Montoliu
amb motiu del desè ani-
versari de la seva mort i
que anirà a càrrec dels
també pianistes Dado Mo-
roni i Ignasi Terraza.

La cantant de jazz Jacqui
Naylor actua demà a Reus

N.B. / Reus




