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La nit dels Premis Reus

Recull
Palmarès dels Premis Reus 2000
I Premi de Teatre
Joaquim Bartrina

Convocat i dotat amb 300.000 PTA
per l’IMAC
Premi
Vainilla, de Rosa Maria Isart
Jurat
Ferran Madico, Victòria Peña, Joan
Cavallé i Montse Amenós

II Premi de Comunicació
Jordi Costa i Riera
de nous projectes per a
un programa de ràdio
juvenil en català

NIT DE PREMIS REUS 2000
Dissabte, 11 de novembre
Teatre Bartrina. 20.30 h

u

n total de 200
treballs van
optar als
diferents
premis
aplegats en la
convocatòria
d’enguany

Una nit
de premis al
Teatre Bartrina
El Teatre Bartrina va tornar a acollir, el passat
11 de novembre, una nova edició de la Nit
dels Premis Reus. Els guardonats en les disset
convocatòries incloses en el cartell d’enguany
van ser cridats a l’escenari per recollir uns
premis que, en total, van repartir poc més de
set milions de pessetes.
Amb el fil conductor de l’homenatge a la tenora, la tretzena edició de la Nit dels Premis Reus va
combinar l’espectacle musical
amb la proclamació dels diferents guanyadors de les convocatòries incloses en el cartell
d’enguany. Al llarg d’una hora i
mitja, i amb el colofó final d’un
piscolabis al vestíbul del teatre,
les butaques del Bartrina van ser
testimoni del reconeixement a la
tasca de creació i d’investigació al
voltant dels diferents àmbits de
la cultura: des de les arts plàstiques o la recerca històrica fins als
mitjans de comunicació i el rock.

L’homenatge a la tenora
L’acte de lliurament dels premis
es va iniciar amb la projecció d’imatges d’alguns dels indrets
més emblemàtics i identificatius
de la ciutat, després dels quals la
imatge gràfica dels Premis Reus
2000 va omplir la pantalla instal·lada a l’escenari. A continuació, va actuar la ballarina Míriam
Subatella, i tot seguit el so de la
tenora va omplir el teatre de la
mà de Jordi Molina, que va interpretar diverses peces musicals
acompanyat d’altres músics: el
pianista Ramon Escalé, el bateria
Lluís Ribalta, el violinista Moha-

med Saolimane, el saxofonista
Ramon Cardó, la cantant Eva
Trullàs i Marcel Casellas al contrabaix. El repertori de peces interpretades, distribuïdes en tres
blocs, va combinar peces tradicionals com la cançó Rossinyol
amb ritmes de jazz i sons àrabs
amb la Tenora al Mediterrani.

Més premis que mai
El cartell dels Premis Reus 2000,
aplegats sota una nova imatge
gràfica inspirada en les sigles de
la Casa Rull, ha inclòs tres noves
convocatòries que s’afegeixen
als premis més veterans: el I
Premi Angeleta Ferrer i Sensat a
la recerca i la innovació educativa, convocat per la Regidoria
d’Ensenyament de l’Ajuntament
de Reus; el I Premi Montsant per
a alumnes d’educació primària i
secundària, convocat per la
Fundació Escola Montsant, i el I
Premi de Teatre Joaquim
Bartrina, convocat per l’IMAC.
Disset convocatòries en total a
les quals han optat 200 treballs
provinents de diferents indrets
que, en alguns casos, han superat, tant per la quantitat com per
la qualitat, les expectatives de
jurats i organitzadors.
◆

Convocat i dotat amb 200.000 PTA
per la Regidoria de Política Lingüística
de l’Ajuntament de Reus i el CNL de
l’Àrea de Reus Miquel Ventura,
Premi
Programa Ni solta ni volta d’Olga
Miró Barreda amb l’assessorament
lingüístic de Glòria Torra.
Jurat
Empar Pont, Ernest Benach, Anna
Saperas, Montse Palau, Josep M.
Martí, Josep Roquer, Francesc
Domènech i Josep Baiges.

II Concurs de Música
per a joves

Dotat i convocat per l’Oficina Pla
Jove de l’IMAC
Premi
Torazinas
Accèssit
INQ i Band del Palo
Jurat
Josep Maria Borràs, David Fernàndez,
Jordi Cabré, José Luis Reyes, David
Sancho, Miquel Àngel Molina i Marta
Caso

XXII Premis Literaris
Baix Camp

Convocats i dotats amb 50.000 PTA
i publicació de l’obra per Òmnium
Cultural del Baix Camp en les seves
dues vessants.

Premi Gabriel Ferrater
Desert.
Jurat
Montserrat Gateu, Jordi Borràs, Josep
Cruset i Joan Fortuny

Premi Antoni de Bofarull
A Irene Da Rocha Fort per L’ombra
d’un llibre.
Jurat
Gemma Bassó, Gerard Gort, Jaume
Mariné i Joan Vidiella

XV Premi Ciutat de Reus
de Composició
per a Corals Infantils

Dotat amb 625.000 PTA que es distribueixen en cinc modalitats, segons
el tipus d’obra i les edats dels cantaires a qui van dirigides.
Premi
• Modalitat A: exaequo per a L’hivern,
de Xavier Pastrana i El fred de Nadal,
de Xavier Puig
• Modalitat B: exaequo per El cargol,
de Xavier Pastrana i És Nadal que
passa, de Bernat Vivancos
• Modalitat C: Caps-grossos, de
Xavier Pastrana
• Modalitat D: Cortina de follatge, de
Bernat Vivancos
• Modalitat E: Bestiari ortopèdic, de
Bernat Vivancos

XIV Beca de Recerca
Josep Maria Prous i Vila

Dotada i convocada per l’IMAC i la
família Prous i Vila.
Premi
Beca de 500.000 PTA a Ramon
Arnabat i Mata per El trienni liberal a
Reus i al Baix Camp (1820-1823).

Jurat
Pere Anguera, Ramon Amigó, Mercè
Jordà i Coia Domingo (secretària)

III Beca de Recerca
Mediambiental

Dotada amb 400.000 PTA per la
Regidoria de Medi Ambient.
Premi
Al projecte Paper i cartró de Maria
Lourdes Bernat i Font.
Jurat
Daniel Pi, Francesc Castells, Martí
Boada, Maria Jesús Vila, Margarida
Feliu i Fernando Grugués (secretari)

II Premi Teresa Miquel i
Pàmies d’idees per a la
normalització lingüística
de l’àmbit associatiu,
juvenil o laboral.

Dotat amb 200.000 PTA i convocat
per la Regidoria de Política Lingüística
i el CNL de l’àrea de Reus “Miquel
Ventura”
Premi
Al projecte Jo canto en català, i tu?
de Mònica Batet Boada i Mònica
López Bages.
Jurat
Empar Pont, Ernest Benach, Anna
Saperas, Anna Domingo, Miquel
Àngel Pradilla i Bartomeu Navarro

I Premi Montsant

Per a alumnes d’educació primària i
secundària convocat i dotat per la
Fundació Escola Montsant.
1r. Premi
(1.000 €) per al treball El
Modernisme d’Anna Ferré, Marina
Barroso i Andreu Nolla, alumnes de
l’IES Gabriel Ferrater.
Accèssit
(250 €) per al treball Marxa&Canya
d’Irene López i Cristina Talarn de l’IES
Salvador Vilaseca.
Jurat
Josep M. Llorach, Mercè Gené,
Teresa Bonet i Antònia Martorell

I Premi Angeleta Ferrer i
Sensat a la recerca i
innovació educatives

Convocat i dotat amb 500.000 PTA
per la Regidoria d’Ensenyament de
l’Ajuntament.
1r. Premi
Al projecte La matemàtica en la vida
de les classes d’educació infantil,
obra del grup de treball d’educació
infantil Xucurruc.
Accèssits
Activitats flexibles i interactives per
llegir i escriure en anglès d’Imma
Boluña Tomàs.
El treball per projectes en els racons
d’activitats. Propostes pràctiques per
a la innovació pedagògica de
Montserrat Roig Torrens.
Jurat
Empar Pont, Encarna Rega, Charo
Romano, Antonia Aguilar, Eloi
Mariné, Àngel Xifré, Carme Tomàs i
Àngel Pio González. Raquel Prius
(secretària)

XVII Premi d’Investigació
Antoni Pedrol Rius

Instituït pel Centre de Lectura de
Reus i dotat amb 500.000 PTA per
l’Ajuntament de Reus a partir del llegat de l’il·lustre jurisconsult Antoni
Pedrol Rius.
Premi
A Tres banderes i una revolució.
Estudi històric sobre l’anarcosindicalisme llibertari, el separatisme català
i el comunisme dissident a Reus de
Joan Navais Icart i Frederic Samarra
Sancho.

Jurat
Pere Anguera, Xavier Amorós, Borja
de Riquer, Josep Maria Roig i Mercè
Pedrola (secretària)

II Concurs
de Còmic
per a joves

Dotat i convocat per l’Oficina Pla
Jove de l’IMAC
Premis
• Modalitat de 12 a 17 anys, dotat
amb 25.000 PTA per a l’obra
L’espantaocells d’Isabel Soler Chorro
• Modalitat de 18 a 30 anys, dotada
amb 45.000 PTA per a l’obra Món
interior de Jaume Rofes Borràs.
Jurat
Aureli Ruiz, Jaume Vendrell, Meritxell
Ruiz, Pedro Marchán i David
Lafuente.

II Concurs de
Fotografia
per a joves

Dotat i convocat per l’Oficina Pla
Jove de l’IMAC
Premis
• Modalitat de 12 a 17 anys, dotat
amb 25.000 PTA per a l’obra
Glamour and mouvement 2 de
Marina Casanoves De la Hoz.
• Modalitat de 18 a 30 anys, dotada
amb 45.000 PTA per a l’obra
Senzillesa de Núria Boix Ricard.
Jurat
Jaume Soler, Yolanda Fontgivell, Pere
Claver i Ester Soronelles

XI Mostra Estatal d’Art
Fotogràfic
Contemporani.
XL Medalla Gaudí

Dotat i convocat per l’Institut
Municipal d’Acció Cultural.
Premi-beca
Dotat amb 500.000 PTA i medalla
Gaudí a Manuel Barranco Martos d’El
Ejido pel seu projecte de treball
Recuperación de la memoria de
sensaciones de mi juventud i la
col·lecció de fotografies Paraíso interior.
Jurat
Josep M. Ribas Prous, Aureli Ruiz i
Coia Domingo

XIII Premi Beca Ciutat de
Reus de Fotografia.
XL Medalla Gaudí

Dotat i convocat per l’Institut
Municipal d’Acció Cultural.
Premi beca
Dotat amb 300.000 PTA i Medalla
Gaudí a Josep Aragonès i Martorell
pel seu projecte Recerca de costums
populars i tradicions de la comarca
del Baix Camp i a la col·lecció Mercat
al Mercadal.
Jurat
Josep M. Ribas Prous, Aureli Ruiz i
Coia Domingo

II Premi Adquisició
d’obres per
al Fons d’Art
Contemporani de la
Ciutat de Reus

Dotat i convocat per l’IMAC amb dos
milions de pessetes.
Obres adquirides:
Daniel Canogar Phantom Links
Carles Fargas Col·lecció XIV Iguanes
Domènec Blanc com la llet
Manel Margalef Laberint
Joaquim Chancho Pintura 13
Jurat
Glòria Bosch, Pilar Bonet, Joan Rom,
Antoni Salcedo i Aureli Ruiz (secretari)

Trobada de
Reusencs
de fora vila
Reus ha d’aprofitar les infraestructures de què disposa i les ja
planificades per ser un pol d’atracció, ha de potenciar els
museus i els atractius turístics de
la ciutat per tal que no passi
desapercebuda entre el turisme
que visita cada any la Costa
Daurada, ha de treure profit de la
Universitat a través d’uns estudis
de qualitat… Més estudis universitaris, museus atractius, bones
infraestructures… Són algunes
de les apostes dels participants
en la segona Trobada de
Reusencs de fora vila que es va
a Fira de Reus el passat 20 de
novembre.
Per segon any consecutiu, s’ha
celebrat a la ciutat la trobada de
reusencs de fora vila, amb la participació de personalitats nascu-

des a Reus però que han destacat per la seva trajectòria personal i professional fora de les fronteres d’aquesta ciutat. Són assessors de luxe per a una ciutat que
vol créixer de manera planificada
assumint els consells de persones que es miren la ciutat des de
la perspectiva que dóna la
distància i amb la proximitat i l’estima que senten cap al seu lloc
d’origen.

Reus Impuls 2005
En aquesta ocasió, es van donar
cita 15 reusencs de fora vila per
participar en un debat que
també va comptar amb la
presència dels portaveus dels
diferents grups polítics amb
representació a l’Ajuntament i els
responsables dels grups de treball del Pla Estratègic Reus,

Impuls 2005. Les conclusions de
la trobada, en aquest sentit, es
recolliran i s’incorporaran a la
redacció del Pla Estratègic, el
fòrum de debat que ha de definir quina és la ciutat que volen
els reusencs per al futur més
immediat.

Tres temes
de debat
El debat es va articular entorn de
tres àrees temàtiques: empresa i
treball; cultura i oci, i noves iniciatives i infraestructures. Després de dues hores d’intens
debat en el marc d’aquestes
comissions de treball, els participants en la jornada van presentar
les principals conclusions en sessió plenària, conclusions que serviran de base per continuar treballant per la ciutat.
◆

e

l pla estratègic
“Reus Impuls
2005” va
centrar
l’intercanvi
d’opinions de
la segona
trobada

La festa de l’oli nou.
La festa de l’oli Siurana
Divendres 17 i dissabte 18 de
novembre el Mercadal va acollir
una nova edició de la Festa de
l’oli nou, organitzada pel Patronat
Municipal de Turisme i Comerç
de Reus, el Consell Regulador de
la DOP Siurana i la Unió Agrària
Cooperativa de Reus. Una nova
edició amb més participació que
mai, tant pel que fa a entitats participants com a públic.

El millor oli del món
La Mostra de l’oli nou tenia com
a objectiu principal divulgar el
coneixement de l’oli d’oliva verge
extra DOP Siurana i presentar l’oli

nou de la temporada, que es va
poder degustar i adquirir al
Mercadal en un context festiu.
Hi van ser presents 22 entitats,
que van oferir una selecció de la
producció de la zona.

Estudi
universitari
Prèviament, van tenir lloc altres
activitats relacionades amb l’oli.
Així, el 17 de novembre es va
signar el conveni Aula d’Oli entre
el Centre de Desenvolupament
de l’Oli i la Universitat Rovira i
Virgili per impulsar la formació
superior i la investigació en l’àm-

bit de la cultura de l’oli d’oliva i el
conreu de l’olivera, així com la
divulgació dels coneixements
científics. El mateix dia es va presentar l’estudi Investigació sobre
màrqueting i promoció de la
salut de l’oli d’oliva a Catalunya,
a càrrec de Noemí Rabassa, de la
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la URV.
L’oli Siurana va ser present
també a Barcelona a partir de la
inauguració, el dia 7 de novembre, de l’exposició La ruta de l’oli
Siurana, que fins al 10 de
desembre es podrà veure al
Palau Robert.
◆
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