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TRADICIONS

Uns 1.700 escolars
assistiran a l’espectacle
de la Vella Quaresma
■ Un total de 1.700 escolars per-
tanyents a 25 centres escolars,
entre llars d’infants i centres
d’educació infantil de Reus, par-
ticiparan des de demà i fins al
16 d’abril en l’activitat de la Ve-
lla Quaresma. L’espectacle es
portarà a terme cada divendres,
a partir de les 10 hores, a les
Peixateries Velles, excepte l’úl-
tim dia, que serà dimecres 16
d’abril, a les 12 hores. Demà, pri-
mer dia, hi participaran les es-
coles Cèlia Artiga, Joan Rebull
i els Ganxets.

TEATRE

Representació de
‘Clandestins’, a la Sala
Santa Llúcia
■ La Sala Santa Llúcia de Reus
acollirà diumenge 16 de març
la representació de Clandes-
tins, a càrrec del grup 5 Erres
Teatre. Es tracta d’una adapta-
ció de l’obra Clandestins, de Fe-
rran Farré, guardonada amb el
Premi Talúries de l’IEI i dirigi-
da per Maite Ojer. Es tracta d’una
peça teatral al·lusiva als anys
immediats de la postguerra es-
panyola, localitzada a la zona
dels Pirineus catalans, en plena
efervescència d’un context po-
lític i social de fam i censura.

CULTURA ■ P R O G R A M A C I Ó D E M A R Ç D E L C E N T R E D ’A RT

Jabier Muguruza actuarà
el 13 de març a Cal Massó
■ Els concerts de Jabier Mugu-
ruza (13 de març), Fetitxe 13 (15
de març), Wagner P ¬ Brazuca
Matraca (21 de març), que arri-
baran a Reus per presentar els
seus nous discos, són alguns
dels espectacles més destacats
de la programació del Centre
d’Art Cal Massó del mes de març.

A més d’aquests tres con-
certs, també hi haurà la projec-
ció de la cinta documental Ra-
fel i el Sol, dins el cicle el Docu-
mental del Mes (19 de març),
que es fa conjuntament amb la
regidoria de Cultura i el festi-
val Memorimage, i els especta-
cles de ball i música en viu amb
la Cia. Wonderdance (29 de
març), i el teatre musical arri-
bat des de Galícia, El cabaret de

la mujer pájaro (30 de març). La
programació d’aquest mes de
març es completa també amb
quatre sessions dels Vermuts
Musicals que es faran els pro-
pers quatre dissabtes a partir
de les 13 hores i que comptaran
amb les actuacions de Xavier
Baró, No Apto, Maurki Gené i
Carles Ribot.

També els dissabtes 8, 22 i
29 de març, entre les 11 i les 13
hores, tornen els tallers pels
més petits. En aquesta ocasió
es tracta d’un cicle d’introduc-
ció a les arts plàstiques, en con-
cret dedicat a la pintura i el
mosaic, que va a càrrec de Fi-
na Veciana i Ceci Vilanova, pel
qual s’han de reservar places
a info@calmasso.cat

CULTURA ■ S ’ I N STA L · L A D E L 6 A L 1 6 D E M A R Ç

El Circ Raluy arriba avui a
Reus amb el xou ‘Boom!’
■ L’històric Circ Raluy torna un
cop més amb un espectacle per
a tota la família titulat Boom!
És la seva nova proposta que
connecta la tradició i la moder-
nitat. El títol evoca els mítics
homes bala, però els números
més habituals es combinen amb
propostes innovadores, com
una actuació basada en la llum
làser que recorda a l’especta-
dor que tot i estar davant d’un
circ tradicional també conté
elements del segle XXI.

Sempre, això sí, amb la per-
fecció de la tècnica i la qualitat
artística que caracteritzen la
família Raluy. A l’espectacle
Boom! el circ aposta per convi-
dar artistes de reconegut pres-
tigi internacional perquè for-

min part de la família, mante-
nint l’esperit del passat del circ
i, al mateix temps, reinventant-
lo. Es tracta d’artistes recone-
guts a tot el món, entre els quals
destaquen tres estrelles com el
Trío Bellissimo, el malabarista
italià Dustin Huesca i les acròba-
tes Kimberly i Jillian.

El preu de les entrades os-
cil·la entre els 10 i 25 euros, ex-
cepte els dijous que els especta-
dors podran adquirir les seves
localitats més econòmiques, a
partir dels 6 euros i fins a 10.

De dijous a divendres el circ
farà un passi a les 18.00 hores,
dissabte a les 17.00 i a les 19.30
i diumenge representarà l’es-
pectacle a les 12.15 i a les 17.00
hores. –E. P.

Crema el braç incorrupte del Carnestoltes
■ El Carnaval de Reus va finalitzar ahir al vespre,
Dimecres de Cendra, amb la crema del braç inco-
rrupte del Rei Carnestoltes LIV, que va ser robat

el dia anterior pel Ball de Diables de Reus. Prèvia-
ment es va fer una cercavila pel centre de la ciutat
amb el braç.

El Ball de Diables va cremar el braç del Rei Carnestoltes a la plaça del Mercadal. FOTO: PERE FERRÉ

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Reus organit-
zarà aquest mes de març una
gimcana sobre alimentació salu-
dable a proposta del Consell d’In-
fants Ciutadans. L’alcalde Car-
les Pellicer va presidir ahir la ses-
sió de retorn de les propostes que

el Consell Municipal d’Infants
Ciutadans del curs passat va fer
sobre alimentació saludable.

Aquest mes, uns 370 alumnes
de sisè de Primària participaran
en aquesta gimcana: el dimarts
18, prop d’un centenar d’alum-
nes la faran al Mercat El Carri-
let, i el dijous 20, 275 alumnes

més la podran fer al Mercat Cen-
tral. Participaran les escoles
Cèlia Artiga, Collège Français,
Els Ganxets, La Salle, Maria Cor-
tina, Misericòrdia, Montsant,
Puigcerver, Rosa Sensat i Sant
Josep.

Ahir també es van posar sobre
la taula altres propostes del Con-
sell d’Infants que no es faran, ja
que l’Ajuntament té en marxa al-
tres programes o campanyes al-
ternatives, com per exemple la
recollida d’aliments o els horts
urbans.

SOCIETAT ■ E S FA R À A Q U E ST M E S I PA RT I C I PA R A N U N A D E S E N A D ’ E S CO L E S

Reus farà una gimcana de menjar
saludable a petició del Consell d’Infants
L’alcalde Pellicer es reuneix amb els membres
del Consell per escoltar les demandes
formulades l’any passat pels més petits

L’alcalde Pellicer, reunit ahir a la tarda amb el Consell d’Infants Ciutadans. FOTO: PERE FERRÉ


