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 TARRAGONA

El Port convida a escoles i 
entitats a la mostra ‘Expressa’t’

ART

Aquest mes de juny, el Port de 
Tarragona sota la seva marca 
cultural, Moll de Costa, engega 
un potent projecte artístic, la 
mostra Expressa’t. Durant dos 
caps de setmana, 12 i 13 i 19 i 20 
de juny, el Port de Tarragona or-
ganitza la mostra que permetrà 
a les escoles, centres i entitats 
que tinguin com activitat prin-
cipal la formació i l’aposta en 
l’educació d’alguna disciplina 
artística, siguin públiques o pri-
vades del Camp de Tarragona, a 

participar en la mostra artística 
Expressa’t. Aquesta neix davant 
les nombroses peticions de 
diferents entitats i escoles que 
busquen espais a l’aire lliure 
per realitzar concerts i actuaci-
ons. El Port Tarragona, davant 
aquesta necessitat habilita la 
plaça, situada davant del Tin-
glado 1 del Moll de Costa, com 
escenari per a les representa-
cions artístiques. Un total de 
16 centres podran participar 
durant els dos caps de setmana.

La URV, entre les primeres 
universitats de l’Estat

EDUCACIÓ

La Universitat Rovira i Virgili ha 
situat 22 dels 41 indicadors que 
s’analitzen en un rànquing en 
el grup de major rendiment i 12 
en el de rendiment intermedi, 
segons va fer públic la Funda-
ció Conocimiento y Desarrollo 
(CYD). El rànquing analitza les 
universitats en cinc àmbits: 
ensenyament i aprenentatge; 
recerca; transferència de conei-
xement; orientació internacio-
nal, i contribució al desenvolu-
pament regional. En la posició 

global es troba entre els deu 
primers llocs de les 77 univer-
sitats del sistema universitari 
espanyol que s’han analitzat, 
empatada amb la Carlos III de 
Madrid. Les millors posicions 
les aconsegueix en transferèn-
cia de coneixement i es troba 
al tercer lloc, just després de 
l’Autònoma de Barcelona i de la 
Politècnica de Catalunya, amb 
set dels vuit indicadors analit-
zats situats a la franja de major 
rendiment. Redacció

Gerard Cañellas

L’Associació Cultural Sant Fruc-
tuós de Tarragona representarà 
avui i demà, en el marc del fes-
tival Tarraco Viva, l’obra de re-
construcció històrica Episcopus. 
De la dissidència al poder. En 
total s’ofereixen quatre passis 
avui a la tarda i quatre més demà 
a la tarda i les entrades ja estan 
exhaurides. 

Segons explicava ahir, abans 
de l’assaig general, Andreu 
Muñoz Virgili, vicepresident de 
l’associació, l’objectiu de l’obra 
és «mostrar a la gent com els 
bisbes de l’antiguitat tardana 
van passar de ser perseguits a ser 
actors de poder». Ho explicaran 
a partir de diverses històries de 
bisbes de Tarraco, amb episodis 
concrets de les quals exemplifi-
caran el recorregut. Muñoz des-
tacava que «tots els textos que 
tindrem a la representació estan 
extrets de fonts històriques» i 
recordava que l’actuació la fan 
en col·laboració del Col·legi Ofi-
cial d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC) a la demarcació de Tarra-
gona. De fet, és a la sala d’actes de 

la seu de la institució on es durà a 
terme la representació. «Escollim 
precisament aquesta ubicació 
perquè la sala d’actes del Col·legi 
d’Arquitectes està instal·lada en 
restes romanes que formaven 

part del recinte de culte imperial. 
A sobre d’un d’aquests murs s’hi 
van afegir unes estructures que 
l’arqueologia ha interpretat com 
a possible palau episcopal del se-
gle V, i la idea és brindar a la ciu-

tadania la possibilitat de visitar 
també aquest espai», explicava 
Muñoz, que afegia que «la inten-
ció és repetir la representació en 
altres ocasions perquè la pugui 
gaudir tothom». 

HISTÒRIA

L’Associació Cultural Sant Fructuós 
estrena avui l’obra ‘Episcopus’
Es tracta d’una reconstrucció sobre els bisbes de l’antiguitat en el marc del festival Tarraco Viva 

CEDIDA

Imatge dels membres de l’Associació Sant Fructuós durant l’assaig general d’ahir. 


