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L’ACUDIT  Napi

SUDOKU

Nivell mitjà

Nivell fàcil

Completeu el taulell, 
dividit en nou quadrats, 

omplint les cel·les 
buides amb un número 
de l’1 al 9, sense repetir 

cap número en una 
mateixa ila ni en una 
mateixa columna, ni 

dins de cada quadrat.

15º

Estat del cel
Cel poc ennuvolat amb el pas 
de núvols alts i mitjans, sobre-
tot de matinada. A banda hi 
haurà nuvolositat de retenció 
al Port que al llarg de la tarda 
es farà més extensa i afectarà 
a d’altres punts del prelitoral 
sud, també hi haurà intervals 
de núvols baixos a la tarda a 
l’extrem nord-est del país. 
Al vessant nord del Pirineu 
passarà d’entre mig i molt 
ennuvolat a molt ennuvolat o 
cobert a partir del matí.

EL TEMPS  Patrocinat per:

6º
Màxima Mínima

Vicente M. Izquierdo

La Sala August del 
Palau Firal i de Con-
gressos de Tarra-
gona espera un ple 
absolut el proper 
diumenge, 24 de fe-
brer. I és que aquest 
dia, a partir de les 
sis de la tarda, la re-
coneguda soprano 
Begoña Alberdi serà 
la gran estrella en 
un concert solidari 
a favor de l’Associa-
ció Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona 
(APPC) La Muntanyeta.

Però no estarà sola a l’escenari, sinó que l’am-
panyaran la Banda Professional i l’Orquestra 
Simfònica del Conservatori de Música de la Di-
putació de Tarragona, així com el Cor de la Uni-
versitat Rovira i Virgili que, com ella, actuaran de 
forma altruista en aquest esdeveniment. «Tin-
drem una primera part simfònica, amb peces de 
Vincenzo Bellini –un dels compositors més cè-
lebres d’òpera italià–, interpretarem Carmen de 
Vizet, una òpera francesa molt prestigiosa que 
es desenvolupa en quatre actes, o alguna peça de 
Beethoven».

Aquests són suicients motius per que el Palau 
Firal i de Congressos tingui una gran acollida, tot 
i que la soprano va més enllà, tot assegurant que 
«espero que hi hagi penjat el cartell de No queden 
entrades». El preu per poder assistir a l’especta-
cle és de deu euros, com a donatiu, i les entrades 
es poden adquirir a la seu de l’entitat, ubicada al 
carrer Muntanya de Sant Pere sense número; a 
l’Escola i Conservatori de Música de la Diputa-
ció, al carrer Cavallers número 10; o a través de 
la pàgina web de La Muntanyeta, www.appctar-
ragona.org.

Serà la periodista vallenca Raquel Sans l’en-
carregada de presentar la gala, de la qual Begoña 
Alberdi «espero que tot el món hi participi, i que 
sigui una vetllada inoblidable. Ho faig amb molt 
de gust i per a mi és un plaer. És meravellós po-
der prendre part en aquesta activitat, en la qual 
pots ajudar a gent que ho necessita». «Esperem 
una gran acollida, ja que ens han deixat el Palau 
de Congressos, precisament, perquè té un afora-
ment molt ampli i, a banda, de gent de Tarrago-
na i els voltants, també m’han conirmat la seva 
assistència persones ques es desplaçaran des de 

Barcelona». La so-
prano ja ha realitzat 
alguns assajos amb 
la banda i amb el cor, 
tot i que «no he tin-
gut la possibilitat de 
fer-ho amb l’orques-
tra, ja que m’acaban 
d’operar del peu i he 
estat uns dies sense 
poder desplaçar-
me».

Aquesta associa-
ció de paràlisi cere-
bral és una entitat 

sense ànim de lucre que gestiona una Escola 
d’Educació Especial, un Centre Ocupacional i 
una residència per a persones amb paràlisi cere-
bral. La inalitat que busca l’associació no és una 
altra que defensar els drets de les persones afec-
tades de paràlisi, a més d’oferir-los els serveis 
necessaris per la seva educació, atenció a la salut 
i residencial, inserció social i laboral i gaudiment 
de l’oci.

Una artista molt polifacètica
Begoña Alberdi és una soprano polifacètica, i es 
deineix com una actriu-cantant, comptant amb 
una destacada carrera tant en el món de l’òpera 
com en el del teatre més trencador i innovador. 
La barcelonina va començar a escriure la seva 
història l’any 1989 en el Concurs Internacional 
de Cant Julián Gayarre de Pamplona, del qual 
va ser la guanyadora, igual que del Concurs Na-
cional per a cantants d’òpera Eugenio Marco i, 
durant dos anys consecutius, de la Marató per 
Noves Veus organitzat per l’Orquestra de Cam-
bra de Catalunya.

La premsa la va qualiicar com a «un instin-
tiu animal escènic», ja que Alberdi presta el seu 
temperament i la seva profunda vocació artís-
tica a muntatges que li permeten desenvolupar 
un potencial que també ha sabut transmetre als 
seus alumnes. Les seves inquietuds teatrals la 
van portar a estar lligada durant anys al grup te-
atral Els Joglars, entre d’altres, participant també 
en actuacions en les temporades operístiques del 
Gran Teatre del Liceu, del Teatre Reial de Madrid, 
de l’Euskalduna de Bilbao o de l’Òpera d’Oviedo. 
Begoña Alberdi va realitzar els seus estudis en 
el Conservatori Superior de Música del Liceu, 
obtenint els primers premis en els graus mitjà i 
superior, amb brillants interpretacions.

MÚSICA

SOPRANO 
DE LUXE AL 
CONCERT 
SOLIDARI

Begoña Alberdi serà l’estrella el 
proper diumenge 24 de febrer al 
Palau de Congressos de Tarragona

Begoña Alberdi espera omplir la Sala August del Palau Firal i de Congressos.
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