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MEDI AMBIENT ■ S O RT I R À D E S D E L M E R C AT C E N T R A L

Caminada popular
aquest diumenge
■ L’Ajuntament de Reus ha pro-
gramat per a aquest diumenge,
29 de setembre, una caminada
popular, dins dels actes de la
Setmana de la Mobilitat Soste-
nible i Segura. La sortida serà a
les 10 hores des de davant del
Mercat Central.

El recorregut, de 7 km ur-
bans, anirà fins al Velòdrom,

avinguda de Pere el Cerimoniós
i pujarà pel passeig del Carrilet
per arribar al nucli antic i retor-
narà al Mercat Central.

Les inscripcions són gra-
tuïtes al web de www.reus.cat o
al mateix dia de la caminada.
L’activitat és organitzada des
de la Regidoria d’Esports i la
Regidoria de Medi Ambient.

TRADICIONS ■ P E LS C A R R E R S D E L N U C L I A N T I C

Bravium Teatre passeja
‘El carro dels romanços’
■ Bravium Teatre va oferir ahir
al vespre una passejada teatral
pels carrers del centre de la ciu-
tat amb el carro dels romanços,
una iniciativa basada en la rica
producció reusenca de litera-
tura de fil i canya del segle XIX.

Durant el recorregut, els ac-
tors del Bravium, pujats dalt
d’un carro, van representar tres
romanços. Un d’ells, amb el nom
de Il Capitano, era d’autor des-
conegut, mentre que els altres

dos eren de Josep Ferré, cone-
gut com a Queri, un autodidac-
ta que durant la segona meitat
del segle XIX va escriure poe-
sia, teatre i també romanços.

Les dues peces que es van re-
presentar del Queri van ser La
puça i La vida de pagès.

La cercavila va sortir del ca-
rrer de la Presó i va actuar a la
placeta del carrer del Vidre,
plaça de David Constantí, plaça
de les Basses i plaça del Teatre.

El carro dels romanços, ahir al vespre pels carrers del centre de la
ciutat. FOTO: ALBA MARINÉ

REDACCIÓ

El Festival COS torna amb força
als escenaris i carrers de Reus en-
tre el 17 i el 20 d’octubre. En to-
tal, 23 representacions a càrrec
de 15 companyies ompliran els
teatres Bartrina, Fortuny, Bra-
vium, Orfeó Reusenc, Sala San-
ta Llúcia, Teatre de l’Institut Baix
Camp i la plaça Evarist Fàbregas
de moviment i teatre gestual de
qualitat.

Es tracta d’un aparador del
mim i el teatre gestual que amb els

anys ha esdevingut un referent
a Europa. Precisament, aquesta
edició es caracteritza per una im-
portant presència de propostes
europees de primer nivell.

El fet que el COS formi part
de la xarxa Europeanmimeindex
permetrà gaudir, durant la tarda
de divendres, dia 18, de tres es-
pectacles seleccionats en els pre-
mis Move Award.

El primer d’aquests especta-
cles és Remember me, de la Com-
pagnia Sineglossa, que farà tres
passis seguits de vint minuts a la
Sala Santa Llúcia. Al Teatre Bar-
trina hi actuarà la companyia Au
Ments, que presentarà Malasom-
bra, i el mateix divendres a la nit,
a l’Institut Baix Camp, es podrà
veure The neighbors grief is gree-
ner, de la companyia Emanuella
Amichai Dance Theatre.

El COS combina, un any més,
propostes on predomina l’estil

més tradicional de mim i teatre
gestual amb produccions inno-
vadores on es fusionen diferents
llenguatges escènics.

El festival inclou a la progra-
mació un curs de formació adreçat

a estudiants de teatre, actors i
actrius a càrrec de la companyia
Emanuella Amichai Dance Thea-
tre. També és previst que es pre-
senti la Unió Europea del Nou
Teatre Popular, una associació
que aplega festivals, escoles i
companyies de teatre

CULTURA ■ E N TOTA L E S FA R A N 2 3 R E P R E S E N TA C I O N S A C À R R E C D E 1 5 CO M PA N Y I E S

El Festival COS reforça la presència de
propostes europees de primer nivell

Un moment de la presentació del festival, ahir a l’Ajuntament de Reus. FOTO: DT

El festival, que es farà
a Reus entre els dies 17
i 20 d’octubre,
aprofita que forma
part de la xarxa
Europeanmimeindex

També es farà un
curs adreçat a
estudiants de
teatre, actors i
actrius

PRIORAT ■ AV U I E S P R E S E N TA A L’ E STA C I Ó E N O L Ò G I C A

Els productors del
Montsant creen un catàleg
■ El director dels Serveis Te-
rritorials d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Me-
di Natural a Tarragona, Anton
Ballvé; la presidenta de la Man-
comunitat de Municipis del
Parc Natural de Montsant, Mi-
sericòrdia Montlleó; el presi-
dent de la Junta Rectora del
Parc, Ricard Pasanau, i la cui-
nera i estudiosa de gastrono-
mia Mariona Quadrada, pre-

sentaran avui, divendres, a les
19 hores, a la seu de l’Estació
Enològica de Reus (passeig Sun-
yer, 4-6), el catàleg de produc-
tors De Montsant a taula.

El catàleg vol donar a conèi-
xer els productes alimentaris
de proximitat i afavorir les ca-
denes alimentàries de circuit
curt, com a motor de reequili-
bri territorial i com a element de
valorització de l’espai natural.

RETALLABLES

DEL SEGUICI

■ Tot i que les festes de Misericòr-
dia ja han finalitzat, el Diari con-
tinua entregant els retallables
del Seguici de Reus. Amb el Dia-

ri d’avui es fa entrega del retalla-
ble del Basilisc. Demà dissabte
serà el torn del Drac i diumenge
s’entregarà l’últim, la Víbria.

Aquelles persones a qui falti
algun dels retallables poden de-
manar-los a les oficines del Dia-
ri a Tarragona.

El Basilisc, entrega d’avui


