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Vila-seca rep més de 100
músics al Soundpainting
Festival aquest dissabte
El públic assistent serà un element essencial
Redacció

L’Auditori Josep Carreras de
Vila-seca acollirà demà dissabte 13 d’abril el Soundpainting
Festival, festival on hi participaran més de 100 músics de
les comarques de Tarragona.
Organitzat per l’Associació
Catalana d’Escoles de Música
(ACEM) de la demarcació de
Tarragona, el festival comptarà
amb la presència dels alumnes
de les Escoles Municipals de
Música d’Alcover, de l’Ametlla
de Mar, del Morell, de Tarragona, de Vandellòs i Hospitalet de
l’Infant, la Robert Gerhard de
Valls i alumnes del Conservatori de Música de Vila-seca. El
dissabte, a partir de les deu del
matí, els participants al festival
començaran una intensa jornada d’assajos al Conservatori
de Vila-seca, on reforçaran les
nocions ja adquirides de soundpainting i obtindran nous coneixements d’aquest llenguatge
musical. A partir de les set de la
tarda, a l’Auditori Josep Carreras es durà a terme el concert

públic final que inclourà la
presentació, en terres tarragonines, de la primera orquestra
professional de soundpainting
de Catalunya, la Wholegroupplay, que conduirà els assajos
del matí i el concert final de la
trobada. En aquest festival, el
públic assistent serà un element essencial, ja que amb
unes nocions bàsiques de
soundpainting que aprendrà
abans de l’espectacle, participarà molt activament durant el
concert.
El soundpainting és un nou
llenguatge de direcció de conjunts basat en signes. Inventat
durant els anys 80 pel director
nord-americà Walter Thompson, el soundpainting és un
llenguatge viu i en creixement
que ja compta amb més de 1200
signes que serveixen per guiar la improvisació del conjunt
musical. Aquest nou llenguatge
permet, no només la interacció
en el mateix espectacle d’artistes de diferents disciplines sinó
també entre intèrprets.

El PSC de Salou denuncia
noves irregularitats en la
regidoria de Pedro Lavilla
Afirmen que l’empresa que s’encarrega dels menjars a domicili ha
presentat factures sense estar legalment constituïda
S.Jiménez

El grup municipal del PSC de
Salou contraataca al regidor de
Serveis Socials (PP), Pedro Lavilla. Després de l’afer de l’Escola
de Comerç –que també va estar
liderada pel mateix edil el mandat passat– i l’assumpte de les
factures del conte encarregat per
la regidoria de Serveis Socials,
ara el PSC assegura que aquest
mateix departament hauria incorregut en noves i pressumptes
irregularitats.
En aquesta ocasió, els socialistes asseguren que haurien detectat factures presentades per
l’empresa encarregada del projecte de menjar a domicili de Serveis Socials sense que aquesta
estigués legalment constituïda.
Segons el PSC, Asisti Permonte EPW 3 S.L. hauria presentat a
cobrament a l’Ajuntament de Salou, quatre factures en concepte
de menjar a domicili. Els soci-

alistes afimen que «la primera
d’elles inclou els serveis prestats
(311 menjars) durant els mesos de
novembre de 2012 al 14 de gener
de 2013 per import de 1.798,38
euros (IVA inclós)». «El preu està
per sobre del preu del mercat ja
que surt a més de vuit euros el
menú. Un cop detectada aquesta
irregularitat, els socialistes vam
demanar la documentació del
servei», asseguren en una nota
de premsa.
La irregularitat rau, sempre
segons fonts socialistes, en el
fet que l’empresa Asisti Permont
EPW 3 S.L., que factura els serveis de menjar de novembre,
desembre i primera quinzena
de gener, apareix al Boletín Oficial del Registro Mercantil de
data 18 de febrer com constituïda, des del punt de vista d’inici
d’activitat, amb data 10 de gener
de 2013. «El que es tradueix en
que aquesta empresa està factu-

rant un servei de 2.798,38 euros
prestat quan no estava legalment
constituïda.
Lavilla en el punt de mira
Les crítiques dels socialistes no
s’han fet esperar. El portaveu del
grup municipal, Zacarias Henar,
afirma que «estem davant d’un
altre afer sospitós d’irregularitats
serioses que, com a conseqüència de la intervenció del grup
municipal, s’ha pogut desactivar
però que posa, un cop més de
manifest, el risc que representa
per a una gestió honesta i transparent dels afers públics, el fet
que un regidor com Pedro Lavilla
continuï tenint capacitat de decisió al govern de Salou».
El PSC recordA que la regidoria de Serveis Socials també s’ha
vist esquitxada per presumptes
irregularitats com els de les factures del conte o l’Escola de Comerç.

Cambrils estima en un
milió d’euros l’impacte
econòmic del VII D.O.
Worl Dancesport
L’Ajuntament de Cambrils ha
valorat en un milió d’euros
l’impacte econòmic que, durant aquesta Setmana Santa,
ha provocat la celebració del
VII D.O. World Dancesport.
Segons les dades que ha facilitat el consistori, l’impacte
en tots els sector econòmics,
la promocional internacional
del municipi i unes xifres envejables entre els municipis
de la Costa Daurada, «posen
de manifest l’èxit de l’aposta».
Segons paraules del regidor de
Turisme, Xavier Martí, «del
total de pernoctacions realitzades a Cambrils entre el 29 de
març i el 3 d’abril, el 30% s’han
degut a l’esdeveniment esportiu, unes 3.282 pernoctacions,
que suposen un increment de
782 respecte la darrera edició».
L’Ajuntament de Cambrils
assegura que els 3.600 ballarins assistents que van participar en la competició i els seus
acompanyants, han generat
una despesa amb els seus
allotjaments, dietes, transports i altres variables que
ascendeix al milió d’euros. En
total, enguany han participat
606 ballarins esportius més
dels previstos.

FESTIVITAT

La Canonja celebra la Diada de la
Municipalitat el cap de setmana
El consistori ha organitzat diferents actes per commemorar l’efemèride
CEDIDA

Redacció

L’Ajuntament de La Canonja celebra a partir d’avui i durant tot
el cap de setmana la seva Diada
de la Municipalitat, per commemorar l’efemèride. Aquest
vespre a partir de les onze de la
nit, al poliesportiu hi haurà Independent Show, el festival de
hip hpo a càrrec d’Acmea.
L’endemà dissabte, la jornada
s’encetarà amb el descens de la
raval amb skate, rollers i scotters
a partir de les onze del matí. A
la tarda, hi haurà el concurs de
salts.
Paral·lelament al local de
l’Ateneu popular La Mina es
portarà a terme el vermut i el
concurs de pintxos amb actuació musical i, com a acte principal de la jornada hi haurà a
partir de dos quarts de nou
del vespre el bateig de la colla
de diables de La Canonja amb
l’apadrinament de les colles de
La Pobla de Mafumet i d’Alforja.
Seguidament hi haurà la desfilada sense foc des de la Societat
la Nova Amistat fins a la plaça
del Castell, per encetar el cercavila de foc. Per acabar bé el

El dinar de diumenge és la paella popular al poliesportiu.

dia, la música d’avui i de sempre
sonarà al poliesportiu de la mà
d’Orquestra Juniors.
En la diada dominical hi haurà jocs i inflables per als més
petits a la plaça Ernest Lluch, a
més del rocòdrom a càrrec del
Club Excursionista de La Canonja.
L’hora de dinar serà el moment de la paella popular al
poliesportiu, la qual es podrà
degustar comprant el tiquet
corresponent. I, el concert de

Tomeu Penya a l’Orfeó Canongí a partir de dos quarts de nou
tancarà aquesta jornada.
Dilluns, tindran lloc entre altres activitats els actes més protocolaris amb els parlaments
de les autoritats i l’encesa de
la tronada. Es portarà a terme
també el brindis popular amb la
presència dels gegants Bià i Esperança, la ballada de sardanes
amb la cobla Cossetània i l’exhibició de de balls de hip hop, ja al
vespre al poliesportiu.

