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SEGURETAT

Detingut acusat d’un
delicte de danys
intencionats i
amenaces de mort
A les 21.40 h de dilluns, la
Guàrdia Urbana va rebre
una trucada de denúncia
del barri deTorreforta. Se-
gonsel denunciant, unho-
meestavacausantdanysa
un cotxe aparcat al carrer
Riu Segre. Els agents van
comprovarcomundelsmi-
rallsdelvehicleestavatren-
cat i, segons va explicar el
denunciant,eldetingutha-
via treballat amb el propi-
etari del cotxe i li reclama-
va uns diners que, la vícti-
ma, assegurava ja haver
pagat. Davant la negativa
d’abonar aquest deute,
l’agressor va amenaçar-lo
demort i, amés, vacausar
desperfectes al seu cotxe.

SALUT

Acte dels
fisioterapeutes de
Tarragona
En un acte celebrat el pas-
sat dia 13, la delegació de
TarragonadelCol·legideFi-
sioterapeutes de Catalu-
nyavacelebrarunacteamb
la presència de Toni Bové,
fisioterapeuta de la secció
de bàsquet del Barça.

POLÍTICA

Presentació del llibre
de López Tena,
‘Catalunya sota
Espanya’
L’auditoriCaixaTarragona
(PereMartell,2)acolliràel
proper dimarts 26de juny
lapresentaciódel llibrede
LópezTena,Catalunyaso-
ta Espanya, a partir de les
20hores. L’acte comptarà
amblapresènciadel’autor,
elperiodistaGabrielFerra-
ter i JoanOliver.

BREUS

Un jove de Reus i una
noia de Tarragona es
van unir gràcies al ball
anys enrere. El proper
dilluns es juguen estar
a la final del popular
concurs televisiu ‘Mira
Quién Baila’.
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Un ballarí de Reus i la seva
homòloga tarragonina han
trencat tots els tòpics i pre-
judicis que enfronten en
moltes ocasions aquestes
dues ciutats rivals, i des de
fauns6anys formenunade

les millors parelles de ball
de Catalunya. De fet, la pa-
rella és campiona de Cata-
lunya en la modalitat de 10
balls que uneix els balls es-
tàndard (Vals, Tango, o el
Fox, per exemple) i Llatins
(Samba,Txa-txa-txa,oelJi-
ve).Aquestaparelladeball,
que també és subcampiona
d’Espanya, en aquesta ma-
teixamodalitat,està forma-
daperJuditGarcia iRobert
Aparicio.
La Judit, de 18 anys, acaba

de finalitzar els exàmens; la
sevaparellaprofessional,Ro-
bert, de 23 anys, treballa en
unaoficinad’unpolígontar-

ragoní. Però les seves pro-
fessions i edats són el que
menys importen.LaJudit ja
es dedicava al món del ball
amb 9 anys i el Robert Apa-
ricio va entrar-hi als 12. Pe-
ròelcanvivaserquanesvan
conèixeral’escola.«Fa6anys
i mig que competim junts i
des d’aleshores hem pujat
molt ràpid», explica Judit
Garcia,quecomentaqueper

separat cap dels dos havia
tingut èxit.
Desd’aleshores,nohanpa-

ratdepujardenivelldinsdel
món del ball. Durant 4 anys
han estat a la màxima cate-
goria d’aquestamodalitat.

80parelles al càsting

«Desdelprogramavan tru-
caraparellesd’altnivelldel
campionatd’Espanya.Nos-
altres havíem d’anar a Ità-
lia, iteníemelbitlletcomprat
però vam canviar el viatge
perpoderassistiralcàsting;
desprésde2rondesdeles80
parelles inicials,envanque-
dar20peralprograma iara

sols quedem 7 que som les
queensjuguemelpasalafi-
nal», relatava Judit Garcia.
La parella està esperança-

daenarribara la final jaque
«els jutges van eliminar els
actualscampions»,peròcom
explica la ballarina de Tar-
ragona,«eljuratquedecideix
el guanyadornoésprofessi-
onal», sinó que està format
per membres més o menys
conegutsde la societat esta-
tal.Totsdosestan«moltil·lu-
sionats» amb la competició,
que esperen que els pugui
donarmés oportunitats per
lluir el seu art per més paï-
sos com ja estan fent ara.

Dos joves es juguen el pas a la
final de ‘Mira Quién Baila’
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La parella de ballarins, formada per Robert Aparicio de Reus i Judit Garcia de Tarragona, van fer una demostració del seu art ahir a la Rambla Nova de Tarragona. [ALBA MARINÉ]

En l’edició d’aquest
dilluns de ‘MiraQuién
Baila’, la parella espera
tenir el suport de la gent

silvia
Resaltado


