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E. PEDROLA

La novena edició del Festival
Internacional de Cinema de Reus
presenta una gran novetat res-
pecte als anys anteriors amb la
impartició d’un taller de realit-
zació i producció de projectes
documentals.

El taller anirà dirigit a tots
aquells que tinguin un projecte
documental en fase de desen-
volupament i comptarà amb la
presència de Joan González, re-
alitzador i muntador i també
programador del festival.

González proporcionarà ei-
nes i coneixements als partici-
pants per tal que millorin la me-
todologia i l’apliquin al propi pro-
jecte documental. Es treballarà
sobre els projectes dels partici-
pants i s’ajudarà a millorar-ne la
història, el desenvolupament,
l’enfocament, o fins i tot el títol,
perquè tots i cada un dels aspec-
tes són igual d’importants.

El dia elegit per a la realitza-
ció del taller és el 8 de novembre,
últim dia de festival –enguany el
certamen tindrà lloc del 4 al 8 de

novembre–, de 9 del matí a 2 del
migdia al Centre de la Imatge Mas
Iglesias de Reus. El cost del curs
és de 55 euros, i amb aquest preu
s’inclou l’accés a totes les projec-
cions del festival. Tothom que hi
estigui interessat s’hi pot apuntar
envinat un missatge electrònic a
info@memorimagefestival.org
abans del 30 de setembre.

Altres festivals de cinema del
panorama actual, com el Festi-
val de San Sebastián, el DocsBar-
celona –del qual Joan González

n’és el director– o el Festival de
Cartagenas de Índias, a Colòm-
bia, també imparteixen tallers
d’aquest tipus. I és que a més de
ser espais d’exhibició d’obres au-
diovisuals, els certàmens també
pretenen fomentar la realització
de projectes i millorar els conei-
xements de tots aquells que s’es-
tiguin iniciant en aquest món.

MemoriReus
Ahir va finalitzar el termini de
presentació d’obres per a la sec-

ció MemoriReus. Aquesta englo-
ba pel·lícules que continguin imat-
ges d’arxiu en moviment, amb te-
màtica o producció relacionada
amb la zona i produïdes entre el
2012 i l’actualitat.

Com a novetat, enguany el cer-
tamen estava obert a participants
de tota la província i no només
del Camp de Tarragona, com fins
a l’edició passada. L’any passat
la guanyadora de la categoria va
ser la cinta Parlem de Salou. L’ini-
ci d’un segle, de Maria Roig Alsina.
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El Memorimage organitza un taller
pràctic de producció documental

Imatge d’arxiu del Centre de la Imatge Mas Iglesias, on es farà el taller. FOTO: DT

El preu del curs és de
55 euros, i els
interessats s’hi poden
apuntar abans del 30
de setembre enviant
un missatge electrònic

Vermouth
Electrònic a
les festes de
Santa Anna

OCI

■ Les festes del barri de San-
ta Anna també tindran demà
dissabte el seu Vermouth Elec-
trònic. L’acte tindrà lloc en-
tre la plaça dels Argenters i
els carrers Donotea i Casals,
just davant del pub Pilée, un
dels seus organitzadors.

La música començarà a les
12 del migdia i s’allargà fins
a les 4 de la tarda amb el rit-
me que marcaran els DJ
Nauzet Jonay ¬ Wilk o del
col·lectiu Cienwatios.

El Vermouth Electrònic
s’emmarca dins d’unes fes-
tes que aquesta tarda ja co-
mencen amb força. A les 8 del
vespre tindrà lloc una sessió
de cabaret amb clowns, tea-
tre i humor per a tota la famí-
lia al bar Absenta i, a partir
de les 11 de la nit, sessió de
Quique DJ al mateix pub Pilée.

MÚSICA

Agartha actua aquest
diumenge al Racó de
La Palma
El grup de flamenc-fusió,
Agartha, serà l’encarregat
de tocar aquest diumenge al
Racó de La Palma. El con-
cert s’iniciarà a les vuit del
vespre i omplirà l’espai de
calidesa, frescor, màgia i
sensibilitat. En els propers
diumenges actuaran a La
Palma altres grups de pop-
rock o cançó d’autor.

L’exposició, organitzada per l’Associació Catalano-Russa de Cooperació
Científica i Cultural, estarà a la Biblioteca Central fins al dia 30. FOTO: ACR

EXPOSICIÓ

Últims dies de
‘La dona russa i
la família russa’
■ L’exposició fotogràfica ‘La do-
na russa i la família russa’ acaba
el 30 de juliol. La mostra, que va
començar el dimarts 15 de juliol,
conté un recull d’imatges que aju-
den a conèixer més a fons el pa-
per de la dona i la família russa
dintre la societat. L’exposició es
pot visitar a la Biblioteca Central
Xavier Amorós en l’horari habi-
tual d’obertura de la biblioteca.
L’entrada és lliure.

DANSA ■ A PA RT I R D E D O S Q U A RT S D ’ O N Z E D E L A N I T

‘Alazhar Tribal Fusión’,
al jardí de la Casa Rull
■ El jardí de la Casa Rull acull
aquesta nit a partir de dos quarts
d’onze l’espectacle Alazhar Tri-
bal Fusión, de la companyia
Alazhar. Es tracta d’una com-
panyia de dansa tribal fusió,
emocional i contemporània.

Aquesta dansa és el resultat
de la unió entre Orient i Occi-
dent, de la tradició i la moderni-

tat, dels rituals ètnics i l’avant-
guarda metropolitana. Formen
la companyia Davinia, Vanessa,
Olivia, Aurora, Paula, Patty, Ro-
sa, Naiara, Ainhoa i Alhazar, que
n’és la directora i coreògrafa.

L’entrada a l’espectacle és
gratuïta. L’actuació s’inclou
dins els actes d’estiu del jardí
de la Casa Rull.


