
Diari
Dimecres, 23 de juliol de 201418 REUS |

Martha
Escudero
porta un conte
a la Casa Rull

CULTURA

■ El cicle d’estiu ‘Contes per
a Adults’ torna aquesta nit al
jardí de la Casa Rull amb Mar-
tha Escudero. La narradora
relatarà la història La bella, la
Bestia y toda su familia, un cu-
lebrón de 1740. La sessió co-
mençarà a les 22.30 hores i
l’entrada serà gratuïta.

Aquesta és la tercera edi-
ció de l’activitat, que va ini-
ciar-se el passat 9 de juliol i té
lloc cada dimecres a la nit al
jardí de la Casa Rull. El cicle
finalitzarà el proper dimecres
amb Carlos Cano, que expli-
carà, a través del conte Per què
contem històries, el motiu pel
qual les persones contem
històries inventades.

DANSA

L’orient i l’occident
s’uneixen en una
fusió de dansa tribal
■ L’espectacle Alazhar Tribal
Fusión arriba a l’escenari dels
jardins de la Casa Rull el pro-
per divendres, a les 22.30 ho-
res. La companyia de dansa
Alazhar es presenta a la ciu-
tat amb aquest espectacle on
es mesclen tradició i moder-
nitat, orient i occident, rituals
ètnics i avanguarda metropo-
litana. La dansa que realitza-
ran, coreografiada i dirigida
per Alazhar, serà el resultat
d’aquesta fusió que duran a
terme un total de 10 ballarins.

FESTES ■ E LS A CT E S S ’ I N I C I E N D E M À D I J O U S I A C A B E N E L P R O P E R D I S S A BT E

Una diada castellera i una cercavila del
Bou de Reus, al barri de Santa Anna

■ El barri de Santa Anna es pre-
para per acollir una nova edició
de les seves festes. Aquesta és la
tercera edició des que es van tor-
nar a celebrar l’any 2012, després
de 77 anys sense tenir lloc. En-
guany es presenten amb moltes
activitats,entreellesunadiadacas-
tellera, una cercavila i diversos
concerts i tallers.

Demà, a les 7 de la tarda, es do-
narà el tret de sortida amb una
xerrada sobre les festes del bar-
ri al Racó Verd. A les 9 del vespre
tindrà lloc un assaig casteller de
folres a la plaça Mercadal, i una ho-
ra més tard, al carrer Rosich, hi

haurà sopar i cinema a la fresca
amb la pel·lícula 8 apellidos vascos.
Divendres els actes també seran
a la tarda, concretament a partir
de les 6 h, amb una xerrada a l’Aba-
cus sobre el llenguatge de signes
en català.

A les 8 h, a l’Absenta, hi haurà
un espectacle d’humor per a to-
ta la família, i una hora i mitja més
tard, assaig general dels Xiquets
al seu local. A la nit, a partir de
les 11 h, la festa es traslladarà als

pubs Absenta i Pilée, i també al
carrer Martí Napolità. El gruix
d’activitats arriba dissabte. Al
matí tindran lloc jocs infantils,
dansa en família i tallers de ma-
nualitats. A les 12 h hi haurà un
vermut electrònic a la plaça dels
Argenters, i un espectacle de Bo-
llywood mitjà hora després. A les
3 h començarà un dinar popular
al 3d9, i a dos quarts de set s’ini-
ciarà la diada castellera, un dels
plats forts de les festes.

Els Xiquets de Reus i els Brivalls
de Cornudella actuaran al Merca-
dal. A partir de les 8 h tindrà lloc
la cercavila del Bou i els grallers
dels Xiquets amb el Ball de Gita-
nes com a convidat. Una hora més
tard serà el torn d’un sopar a la
fresca, i seguidament hi haurà
festa i música al carrer Rosich, a
l’Absenta i al Pilée.– E. PEDROLA

2 de 8 amb folre que els Xiquets de Reus van descarregar durant la diada
d’aquest Sant Pere. FOTO: ALBA MARINÉ/DT

Les festes del barri
de Santa Anna es
van recuperar l’any
2012, després de 77
anys sense tenir lloc

ELENA PEDROLA

El Mercat del Carrilet i el Mer-
cat Central s’afegeixen a la cam-
panya comercial d’estiu Reus
Shopping Day, organitzada per
Reus Promoció.
La finalitat de la campanya és
atreure el comerç turístic a la ciu-
tat mitjançant l’ampliació de l’ho-
rari comercial. Els mercats no al-
teren l’horari d’obertura, però sí
que participen a la promoció del
vermutdeReusqueenguanytélloc
junt amb la campanya. Per cada
compra realitzada, els paradis-
tes dels mercats obsequiaran els
consumidors amb un val de de-
gustació de vermut de la ciutat.

En total es repartiran 8.000
vals i es podran fer servir que-
dant-se a dinar o a sopar en qual-
sevol dels 29 restaurants que par-
ticipen a la campanya. La llista
dels locals es pot consultar al web

www.reusturisme.cat. Una altra
característica de la campanya tu-
rística d’estiu d’enguany és que

els establiments s’anuncien en
cinc idiomes diferents a la guia
comercial. Aquesta està adreça-
da principalment al turisme, po-
sant l’accent en els turistes de
Rússia.

La campanya turística
Enguany és la tercera edició de la
campanya, i els mercats han par-
ticipat en cada una de les passa-
des edicions. Es va iniciar a mit-
jan juny i finalitzarà a principis
de setembre. A més del Reus Shop-
ping Day, la campanya turística
d’estiu també millora l’atenció

i la informació als visitants i tu-
ristes, s’obre al públic patrimo-
ni cultural com l’església Prio-
ral de Sant Pere o la de Sant Jo-
an Baptista i es milloren els serveis
de seguretat amb l’establiment
de dues comissaries externes de
proximitat o amb la formació de
rus als agents de la Guàrdia Ur-
bana.

Pel que fa al Reus Shopping
Day, els establiments comerci-
als participants a la campanya o
bé no tanquen durant el migdia o
bé tanquen tan sols dues hores,
de dues a quatre.
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Els mercats reparteixen 8.000 vals
de degustació de vermut aquest estiu

154
establiments
participen a la campanya
Reus Shopping Day,
a més dels dos mercats
municipals

La xifra

Participen per tercer
any consecutiu a la
campanya d’estiu
Reus Shopping Day,
que finalitzarà a
principis de setembre

Imatge d’un cartell de la campanya d’estiu Reus Shopping Day penjat al Mercat Central. FOTO: DT


