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Imatge d’un dels instants de l’espectacle que ahir va oferir la companyia Vol-Ras al Teatre Bartrina. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

F. G.

La història d’en Pitroc, a L’Hort
de Can Pitroc, va ser una de les
tres representacions que ahir van
posar el punt final al Festival In-
ternacional de Moviment i Tea-
tre Gestual (COS) d’enguany, un
certamen que ha servit als seus

organitzadors per reforçar la se-
va aposta per la joventut i les pro-
postes més innovadores junt amb
les companyies més tradicionals.

Així mateix ho explicava ahir
el seu director artístic, Lluís Gra-
ells, que se sentia molt orgullós
de què el COS sigui una platafor-
ma de projecció per als nous va-

lors de l’escena teatral. En aquest
sentit, també va destacar la impor-
tància del projecte europeu Mo-
ve Award com a eina de projec-
ció del jove talent més enllà de la
ciutat de Reus.

També va aprofitar l’ocasió
per recordar que «un festival és
un punt dins de la programació
de tot un any. Treballem perquè
el teatre del COS es pugui veure
tot l’any». Des de l’organització
del festival també van realitzar
unbalançpositiupelquefaalaqua-
litat dels espectacles d’aquesta
edició com de l’assistència del

públic. En total, el certamen ha
comptat amb uns 8.000 espec-
tadors, una xifra semblant a la de
l’any passat.

Un dels aspectes que també
van destacar tant Lluís Graells
com el regidor de Cultura, Joaquim
Sorio, va ser la bona acollida i
consolidació del concurs d’Es-
tàtues Vivents per suposar «un
element de simbiosi entre la ciu-
tat i el festival», una iniciativa,
posada en marxa pels comerci-
ants del carrer Major, que espe-
raven que tingui continuïtat en
les edicions futures.

CULTURA ■ E L F E ST I VA L I N T E R N A C I O N A L D E M O V I M E N T I T E AT R E G E ST U A L CO M P L E I X L’A N Y V I N E N T 1 8 E D I C I O N S

El Festival COS reforça la seva aposta
per unir joventut amb experiència
El certamen va finalitzar ahir amb uns 8.000
espectadors, una xifra similar a la de l’any passat.
Els seus organitzadors destacaven ahir la qualitat
dels espectacles i l’èxit del projecte Move Award

Guanyadors del
Premi de Poesia
del Centre
d’Amics de Reus

CULTURA

■ El passat divendres al ves-
pre es va fer el lliurament dels
premis del Certamen de Po-
esia Catalana que, any rere
any, organitza el Centre
d’Amics de Reus.

En aquesta ocasió, el gua-
nyador del guardó Francesc
Martí Queixalós va ser Ana
Maria Ticoulat Coll, de Ciu-
tadella-Menorca, amb el poe-
ma ‘Muntanya avall’, mentre
que el premi Reina Margarida
de Prades se’l va endur l’An-
toni Nomen Xatruch, de Reus,
amb ‘Un alçament de llum en
la tenebra!’

El president de l’entitat, Jo-
an Maria Mallafrè, va ser l’en-
carregat d’introduir l’entrega
dels premis i va recalcar la fide-
litat per l’aposta per la poesia
catalana.

Un cop entregats els pre-
mis, l’escriptor de Perpinyà,
JaumeQueralt,vaimpartiruna
conferència, començant per
destacar diferents personat-
ges de la cultura i les arts nas-
cudes a Reus i que han esdevin-
gut icones al món com ara el
pintor Marià Fortuny, l’arqui-
tecte Antoni Gaudí o el metge
psiquiatre Miquel Tusquelles.

SOCIETAT

Punt d’informació al
Mercat Central sobre
‘Salut i Mercat’
■ Dimecres, 29 d’octubre, a
partir de les 11 h, al punt d’in-
formació del Mercat Central,
s’instal·larà l’espai d’infor-
mació ‘Salut i Mercat’, que
tractarà sobre l’alimentació sa-
ludable i promocionarà la di-
eta mediterrània. Es tracta
d’una activitat inclosa dins la
campanya ‘65 Mercat Central.
Tots fem Mercat’, per cele-
brar el seu 65è aniversari.

El centre Iquodrive situat al Tecnoparc va ser inaugurat dissabte per
les autoritats locals. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

EMPRESA

Inauguració del
centre Iquodrive
al Tecnoparc
■ Dissabte al matí va quedar in-
augurat el centre Iquodrive, vin-
culat a la firma Bon Preu, que
s’ha edificat al Tecnoparc. Es
tracta d’un equipament que fu-
siona la compra on line a través
de la seva pàgina web amb la re-
collida de la comanda a les ma-
teixes instal·lacions de la mar-
ca situades al carrer Argentina de
la zona del parc tecnològic. L’es-
pai, a més a més, també disposa
d’una gasolinera Esclat Oil.

TEATRE ■ E S P E CTA C L E I N FA N T I L

Pianissimo Circus actua
diumenge al Teatre Bartrina
■ La Companyia Cirquet Con-
fetti porta el diumenge a Reus
l’espectacle infantil Pianissi-
mo Circus. Es tracta d’un es-
pectacle d’uns 60 minuts de
durada pensat per a totes les
famílies amb pallassos i músi-
ca interpretada en directe que,
de ben segur, agradarà a grans
i petits.

Sota la direcció de Miner
Montell, l’espectacle estarà

representat pels intèrprets
Albert Maria Carbonell i An-
na Confetti. Pianissimo Circus
tindrà lloc diumenge, 2 de no-
vembre, a les 12 h, al Teatre
Bartrina.

El preu de les entrades és de
5 euros i no estan numerades.
La venda d’entrades a la taqui-
lla del teatre: de dimarts a di-
vendres, de 18 a 20 h, i una ho-
ra abans el dia de l’espectacle.


