|

26 Camp i Ebre

|

EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 31 DE JULIOL DEL 2016

Punt i final al curs de
l’Escola de Cinema de Reus
amb un curt fet per joves
a La història ha estat produïda i executada íntegrament pels sis alumnes
d’entre 14 i 16 anys a La peça de suspens té una durada de 5 minuts
A. B./Reusdigital
REUS

El Taller de Cinema per a
Joves que s’ha impartit a
l’Escola de Cinema de
Reus (ECIR) va finalitzar
amb èxit, divendres
passat, amb la realització
d’un curtmetratge de 5
minuts produït i executat
íntegrament pels seus
alumnes, un grup de sis joves d’entre 14 i 16 anys. La
peça presenta una senzilla
història de suspens entre
dos personatges i està basada en una problemàtica
molt actual: l’embargament d’un bar. Els protagonistes, una banquera
disposada a fer la seva feina i a expropiar el negoci
d’un pare de família que farà qualsevol cosa pels seus
fills.
El curs l’han impartit
Daniel Villanueva, director de l’escola i encarregat
de la teoria; Esther Borrull, tècnica de rodatge, i
David Pallarès, dedicat al
muntatge. Villanueva comenta que l’objectiu del
curs ha estat el de planificar els seus projectes i que
ells mateixos, partint
d’una idea i un guió, “puguin plasmar-ho en imatges i que ho facin de manera ordenada”. Al llarg del
curs, els alumnes han realitzat tres pràctiques amb
l’objectiu de familiaritzarse amb les directrius i tèc-

Un moment de la realització del curt de l’ECIR ■ ANNA BALLESTEROS

niques del món cinematogràfic. “Les pràctiques
pretenen aplicar tots els
conceptes teòrics perquè
s’adonin que tota la teoria
té un sentit i no existeix
perquè sí”, explica Villanueva.
Les dues primeres pràctiques es van realitzar durant les primeres setmanes de juliol, seguint el mateix procediment per a cadascuna. Durant aquestes, tots els alumnes s’han
adaptat als diferents rols
cinematogràfics, com ara
direcció, producció, so o
càmera. Després del rodatge, cadascú feia el seu
propi muntatge. El que
més ha costat, segons el

professor David Pallarès,
és que els alumnes treballessin en equip. “Quan
han aconseguit treballar
en equip els ha sortit molt
bé, hem aconseguit que
treballin junts i que vulguin continuar fent curtmetratges”, ha expressat.
La darrera pràctica, la
del curt, s’ha preparat durant les últimes dues setmanes de juliol. Finalment, va ser la idea de Víctor Torrents la que s’ha tirat endavant, després que
tots els alumnes en proposessin una. L’escenari del
projecte ha estat la pastisseria La Fleca de Tots, local on s’han realitzat totes
les pràctiques. ■

INFRAESTRUCTURES

Reunió amb Rull
sobre l’N-340
El conseller de Territori, Josep
Rull, va anunciar ahir al seu
perfil de Twitter que dimecres
vinent mantindrà una reunió
amb els alcaldes afectats pels
problemes d’accidentalitat i
col·lapse de la carretera
N-340. Aquest anunci va arribar un dia després que tant
els batlles del conegut com a
Pacte de Berà (que agrupa alcaldes del Tarragonès i del
Baix Penedès) com els alcaldes de les Terres de l’Ebre
afectats pel pas de la nacional
fessin un acte de protesta a
Roda de Berà, on van tallar la
circulació a l’altura de l’arc de
Berà. La protesta, en què van
participar unes 150 persones,
va afectar la circulació de la
via durant mitja hora aprofitant la jornada d’operació
sortida de les vacances
d’agost.
El conseller de Territori
també va confirmar ahir que
durant aquesta setmana ha
mantingut una reunió sobre la
mateixa problemàtica amb els
transportistes, sector que
també s’ha sumat a la batalla

Continuïtat
d’un taller
adreçat a joves
—————————————————————————————————

És el primer any que l’Escola
de Cinema de Reus dirigeix
un taller d’estiu per a joves. La
valoració, un cop acabat el
curs, és positiva i esperançadora amb vista al anys vinents. Villanueva assegura
que la intenció de l’escola és
tirar endavant projectes com
aquests dirigits a un públic
jove, però “entusiasmat amb
el món del cinema”. “Aquest
taller no s’acaba aquí, estic
segur que en veurem més
d’un per l’escola”, afirma.

SUCCESSOS

Detingut al Vendrell
per abusos a menors
Un home de 44 anys va ser
detingut divendres al Vendrell
acusat d’un delicte de presumptes abusos sexuals a
menors. En concret, i segons
van informar diverses agències, els Mossos d’Esquadra
acumularien fins a set denúncies presentades contra el detingut.
L’home va passar ahir al
matí a disposició judicial. Després de prestar declaració, el
jutge va decretar presó provi-

AIGUAMÚRCIA

Santes Creus serà el marc,
durant dos caps de setmana, de l’espectacle teatral
nocturn Ramon Muntaner i la memòria dels reis,
una proposta que dóna vida al cronista reial i als
tres monarques catalans
enterrats al monestir, Pe-

anys d’esplendor de la Corona d’Aragó a la Mediterrània són alguns dels episodis teatralitzats de la seva obra. En el decurs de la
narració, el públic es desplaça per les estances del
monestir, il·luminat per a
l’ocasió, acompanyant Ramon Muntaner, interpretat per Ferran Terraza, i la
cantant Mariona Forteza,

que posarà música a alguns dels passatges.
Després de la bona acollida que l’any passat va tenir la producció La gran
aventura de Jaume I, al
mateix monestir, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural continua apostant per aquest tipus de
format per divulgar la història i el patrimoni. ■

sional comunicada i sense
fiança per al detingut. L’home,
que té nacionalitat espanyola,
és veí de la població del Vendrell.
Segons va informar l’agència EFE, el detingut ensenyava
tennis de taula a menors a la
Lira Vendrellenca, una important entitat social de la capital
del Baix Penedès. Els Mossos
d’Esquadra no descarten que
es produeixin noves denúncies contra ell. ■ REDACCIÓ

L’exalcalde de
l’Ametlla, en llibertat
ACN

re el Gran, Jaume II el Just
i Blanca d’Anjou, així com
l’almirall Roger de Llúria.
Una obra que es tornarà a
representar els dies 5 i 7
d’agost amb dues sessions
a les 8 i a les 10 del vespre.
Durant l’espectacle, Ramon Muntaner explica als
assistents les seves vivències. La guerra de Sicília,
l’expedició a Orient i els

per posar fi als problemes a
l’N-340 i aconseguir la gratuïtat de l’AP-7 com a alternativa. La Federació d’Autotransportistes de Tarragona (Feat)
de fet també va participar
divendres en la protesta organitzada pels alcaldes, amb
la celebració d’una marxa
lenta de camions per l’autopista.
A banda de la gratuïtat de
l’autopista, els alcaldes reclamen la prolongació de l’autovia A-7. ■ A.P.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Un espectacle teatral mostra per
dins el monestir de Santes Creus
J.L.E. / El Portal Nou

Josep Rull és conseller de
Territori ■ ARXIU

L’AMETLLA DE MAR

L’exalcalde de l’Ametlla de
Mar, Andreu Martí, es troba ja en llibertat provisional després d’haver pagat
la fiança de 600.000 euros
imposada pel jutjat d’instrucció número 1 del Vendrell. Martí, que va ser detingut per la Guàrdia Civil
el passat 5 de juliol dins de
l’operació Termyca, va

sortir de la presó de Mas
d’Enric (El Catllar) el passat 20 de juliol.
L’exalcalde de l’Ametlla
de Mar es troba presumptament implicat en una de
les peces del conegut com
a cas Torredembarra, i
que investiga els contractes de diversos ajuntaments amb la consultora
Efial. En la mateixa operació, es van detenir onze
persones. ■

