
Diari
Dijous, 7 de juny de 2012 11| REUS

ASSOCIACIONISME

Mas Abelló celebra
aquest cap de setmana
les festes veïnals
■ Mas Abelló celebra aquest cap
de setmana les seves festes de
barri amb activitats dirigides
a tots els públics. Demà hi ha
previst l’inici del campionat de
futbol sala. El dissabte tindrà
lloc un cercavila amb el Drac
de Reus i un sopar de germa-
nor. El diumenge les festes s’aco-
miadaran amb una actuació
d’havaneres, entre altres actes.

EDUCACIÓ

Xerrada per potenciar
el desenvolupament
infantil
■ La mestra i psicopedagoga
Laura Pla serà l’encarregada de
dirigir la xerrada ‘Noves eines
per potenciar els processos de
desenvolupament infantil’, que
tindrà lloc el proper dimarts,
dia 12 de juny, a l’establiment La
Caseta de l’Arbre. Els interes-
sats en assistir-hi s’han d’ins-
criure prèviament perquè les
places són limitades.

MÚSICA

Inauguració del Showroom Primavera
al Centre d’Amics de Reus
■ El Showroom Primavera obre avui les seves portes al Centre
d’Amics de Reus. La inauguració de l’acte anirà a càrrec de la Co-
ral dels Amics de Reus, que oferirà un concert a les 20.30 hores.
Les actuacions musicals continuaran demà, a les sis de la tarda,
amb la música d’Uno, que presenta una mescla de reggae i soul amb
elements de blues i hip hop, mentre que a les set de la tarda actuarà
el grup Abraxas. El Showroom Primavera s’acomiadarà el dissab-
te amb una sessió de rumbes a càrrec de DJ Isma.

ART

Exposició ‘10 anys d’Art Catalunya’
a la Galeria Antoni Pinyol
■ La Galeria Antoni Pinyol de Reus organitza una exposició
d’obres dels artistes que presenta l’Associació Art Catalunya.
La inauguració és avui a les 20 hores. Aquesta associació fa 10 anys
que uneix un grup de professionals del sector interessats en di-
namitzar la creativitat i difondre l’art contemporani a Catalu-
nya. Durant l’acte hi actuarà el duet acústic de veu i guitarra for-
mat per Xavier Rivadulla i Susagna Galcerà.

COMERÇ ■ L A C A M PA N YA E S FA R À D E S D E L J U L I O L F I N S A L 1 2 D E S E T E M B R E

Els comerços de la ‘Reus Shopping Day’
obriran els dimecres al migdia
■ La Unió de Botiguers de Reus
engegarà aquest estiu una cam-
panya comercial que porta per
nom Reus Shopping Day. Tenint
en compte les bones previsions
d’increment de turistes russos
a la Costa Daurada durant aques-
ta temporada estiuenca, els co-
merciants de la capital del Baix
Camp han cregut oportú que és
el moment per iniciar aquesta
campanya. La iniciativa comer-
cial pretén millorar l’atractiu de

l’experiència de comprar a Reus
i, al mateix temps, l’adaptació
del seu comerç als hàbits de la
majoria de turistes que passen
les seves vacances a la Costa Dau-
rada.

Per aquest motiu, la campa-
nya proposa els dimecres d’aquest
estiu com a dia especial de com-
pres a la ciutat, quan els establi-
ments participants estaran oberts
al migdia i oferiran una atenció
especial als seus compradors,

com a regals, promocions, de-
gustacions, etc.

El Patronat Municipal de Tu-
risme i Comerç de la ciutat co-
ordina la campanya amb la col·la-
boració de la Unió de Botiguers
de Reus i altres entitats comer-
cials de la capital del Baix Camp.
Fins al moment s’han inscrit més
d’un centenar de comerços que
no tancaran al migdia els dime-
cres dels mesos de juliol, agost i
fins al dia 12 de setembre.

S. F.

L’obra Sé de un lugar, escrita i di-
rigida per Iván Morales, s’estre-
na avui al Centre d’Art Cal Massó
de Reus. La representació, pro-
duïda per Producciones Prisa-
mata amb la col·laboració del
Centre d’Arts Escèniques de Reus
i de l’Institut Municipal de Mu-
seus de la ciutat, es representarà
en dues funcions el mateix dia, la
primera a les 20 hores i la sego-
na a les 22 hores.

Sé de un lugar és una tragi-
comèdia sobre l’amor després
de l’amor, sobre la necessitat de
trobar una àncora en un món to-

talment líquid, i sobre la músi-
ca com a vincle entre les perso-
nes. El muntatge, segons els pro-
ductors de la representació, pre-
tén tornar als elements bàsics
del teatre: l’actor o actriu, el text
i el públic. Els intèrprets de l’obra
són Anna Alarcón i Xavi Sàez.

Segons explica l’equip de pro-
ducció de Sé de un lugar, la repre-
sentació «no deixa de ser una bo-
geria entre amics, una aventura
feta per amor al teatre, des de les
ganes d’oferir i compartir la nos-
tra mirada més enllà de les con-
vencions formals en què sovint
ens trobem; una festa on volem
regalar al públic allò que més ens
apassiona: una obra de teatre so-
bre l’amor i la vida».

Aquesta tragicomèdia sobre
l’amor i la vida s’acostuma a re-
presentar en un espai no con-
vencional per aquesta raó i, en
el cas de la capital del Baix Camp,
s’ha decidit portar l’escenifica-
ció de l’obra al Centre d’Art Cal

Massó. D’aquesta manera, els
actors i el públic conviuran en el
mateix espai, sense la separació
de l’escenari, buscant una rela-
ció íntima entre ells. El públic
podrà gaudir d’una beguda i un
aperitiu mentre l’escena es desen-

volupa al seu costat, recuperant
d’aquesta manera el plaer dels
cafès-teatre. Les entrades es po-
den adquirir prèviament al Mu-
seu d’Art i Història de Reus i una
hora abans de l’espectacle al ma-
teix Centre d’Art Cal Massó.
■ ■ ■

sfornos@diaridetarragona.com

TEATRE ■ L’ E S P E CTA C L E S ’ E ST R E N A AV U I A M B D U E S S E S S I O N S, A L E S 2 0 I L E S 2 2 H O R E S

L’obra ‘Sé de un lugar’ uneix actors
i públic al Centre d’Art Cal Massó

Imatge de l’obra que proposa una relació entre el públic i els actors. FOTO: WWW.SEDEUNLUGAR.COM

La representació,
escrita i dirigida pel
també actor Iván
Morales, és una
tragicomèdia sobre
l’amor i la vida

Els intèrprets Anna
Alarcón i Xavi Sàez
conviuran en un
mateix escenari
amb els espectadors

LABORAL

Taller sobre ‘Canals i recursos per a la recerca
de feina’
AVUI, 7 de juny
10.00 h. Mas Carandell. L’objectiu és dotar les persones de recur-
sos per millorar el seu procés de recerca de feina.

FESTIVITAT DE CORPUS

Ballada dels Gegants i de la Mulassa
a la plaça del Mercadal
AVUI, 7 de juny
10.30 h. Plaça del Mercadal. Ballades de la Mulassa i els Gegants
per a tots els infants de les escoles
mentre mengen la típica coca amb
cireres. A partir de les 19 hores, la
Mulassa i els Gegants tornaran a ba-
llar a la plaça i es farà una degustació
de coca amb cireres per a tothom.

LITERATURA

Presentació del llibre
d’Isabel Olesti ‘La pell de l’aigua’
AVUI, 7 de juny
19.30 h. Centre de Lectura. Dins el cicle Veus Literàries, presen-
tació, a càrrec de Rosa Cabré, del llibre d’Isabel Olesti La pell de
l’aigua, guanyadora del premi de novel·la Ciutat de Mallorca 2011.
L’escriptora reusenca descriu «un conflicte psicològic en una at-
mosfera asfixiant i claustrofòbica que, des del primer moment,
capta l’atenció del lector en un context que recrea vivament la Bar-
celona dels anys vuitanta».

Enviï les seves propostes a:
agenda@diaridetarragona.comPren nota


