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Imatge de l’exposició que es pot visitar a la Biblioteca Central Xavier Amorós. FOTO: PERE FERRÉ

BIBLIOTECA ■ E S P OT V I S I TA R F I N S A L 1 5 D E N O V E M B R E

Presentació de l’exposició
‘Mirades Diverses’
■ L’artista Inés Hernández Ló-
pez és la creadora de l’exposició
‘Mirades Diverses’, que es va pre-
sentar ahir a la Biblioteca Cen-
tral Xavier Amorós. La mostra,
que es pot visitar fins al dia 15, és
un treball fotogràfic col·lectiu
fet per nens i nenes cubans que es
troben en situacions de risc.

El paper de la Inés Hernández
de l’associació Contrapunto So-
cial és el de mitjancera, ensenyant

a utilitzar la fotografia com a for-
ma d’expressió. Ha treballat te-
mes diversos, com les emocions,
l’entorn i els drets de la infante-
sa amb l’objectiu de potenciar i
visualitzar les seves mirades. Les
fotografies s’han realitzat amb
càmeres fotogràfiques analògi-
ques de plàstic i pel·lícules de 35
mm caducades, per això les imat-
ges tenen aquest to granulat i co-
lors especials.

REDACCIÓ

Música, teatre i dansa seran els
protagonistes de la programació
d’aquesta setmana als teatres
Fortuny i Bartrina. El primer es-
pectacle és avui (21 hores) amb
l’actuació de l’orquestra Came-
rata432 que oferirà un repertori
sota el títol Mare Nostrum, amb la
violinista Natalia Prishepenko
com a solista.

El programa, dirigit per la ma-
teixa Prishepenko, inclou la So-
nata La Battalia de Biber, el Con-

cert per a violí de Pergolesi i l’Apo-
llon Musagète, d’Stravinsky. L’or-
questra Camerata432 sorgeix el
2009 com a conjunt estable dedi-
cat a l’obra de Schubert.

Solidaritat
Al mateix teatre Fortuny se ce-
lebrarà el dissabte la gala benèfi-
ca de dansa a benefici de la Fun-
dació Josep Carreras contra la
leucèmia (21 hores). Durant l’es-
pectacle actuaran alumnes actu-
als de les escoles de dansa i tam-
bé exalumnes que a hores d’ara
formen part de ballets professi-
onals, així com ballarins i balla-
rines professionals convidats es-
pecialment per a l’ocasió.

L’acte l’organitzen conjunta-
ment l’Associació de Professors
de Dansa de les Comarques de
Tarragona, el Consorci del Tea-
tre Fortuny i la Fundació del Te-
atre Fortuny.

El mateix dia i a la mateixa ho-
ra, al Teatre Bartrina es presen-
tarà l’obra teatral Vània, de
Txèkhov. La companyia Les An-
tonietes Teatre interpretarà una
versió dirigida per Oriol Tarra-
són i interpretada per joves ac-
tors com Annabel Castan, Ber-
nat Quintana, Pep Ambròs i Mi-
reia Illamola.

Per últim el diumenge tindrà
lloc l’espectacle Del concert al tan-
go, amb l’Orquestra Simfònica
Camerata XXI (18 hores), un re-
corregut per tres autors corres-
ponents a tres èpoques i tres es-
tils ben diferents: Antonio Vival-
di (amb el Concert per a violoncel),
Astor Piazzolla (amb el Gran Tan-
go) i Piotr. I. Txaikovski (amb la
seva Serenata per a cordes). En el
concert hi participarà Oriol Aymat
al violoncel.
■ ■ ■
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CULTURA ■ E L D I S S A BT E S E C E L E B R A L A G A L A B E N È F I C A CO N T R A L A L E U C È M I A

Espectacles de música, dansa i teatre,
protagonistes al Fortuny i Bartrina

Vuitanta ballarins actuaran en l’acte benèfic que se celebrarà al Fortuny, el dissabte, a les 21 hores. FOTO: A. M.

La programació s’estrena
amb l’actuació, avui, de
l’orquestra Camerata432
i la violinista Natalia
Prishepenko al teatre de
la plaça Prim (21 hores)

ENTITATS ■ E S P O D E N P R E S E N TA R F I N S A L 5 D E D E S E M B R E

El concurs del cartell del
Carnaval publica les bases
■ La Federació Reusenca d’As-
sociacions de Carnaval (FRAC)
ha publicat les bases del con-
curs del cartell del Carnaval
2015. Els cartells hauran de ser
lliurats a la consergeria del Cen-
tre Cívic del Carme entre el 17
de novembre i el 5 de desembre.
La tècnica utilitzada és lliure i
cada participant pot presentar

el nombre d’obres que vulgui,
sempre i quan siguin inèdites i
no hagin estat presentades en an-
teriors edicions d’aquest con-
curs. El guanyador accepta la
utilització del seu cartell com
imatge de les festes del Carna-
val de Reus del 2015. El premi
per al cartell guanyador és de
600 euros.

CAL MASSÓ

Inauguració de la videoinstal·lació ‘Prohibit el
pas’ de l’artista vallenc Medir Cucurull
■ El Centre d’Art Cal Massó acull avui la inauguració de la video-
instal·lació ‘Prohibit el pas’ de l’artista vallenc Medir Cucurull.
Es tracta d’un projecte que reflexiona al sobre el territori i la
transformació que se’n fa, concretament fruit de l’observació
de les obres aturades de l’A-27. Aquest projecte, que es podrà
veure fins al 15 de novembre, s’emmarca dins la plataforma l’In-
terruptor, programa d’impuls a joves creadors, organitzat per la
regidoria de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Reus.

SOCIETAT

Classe magistral de cafè a l’establiment
Nespresso de El Pallol
■ La botiga especialitzada Nespresso va acollir ahir una classe
magistral de cafè. L’objectiu d’aquests actes es apropar l’univers
d’aquest producte al sector professional. La reconeguda som-
melier María Luisa Martín va ser l’encarregada de dirigir la ses-
sió, a través de degustacions i maridatges. L’experta va comptar
amb l’acompanyament de la propietària del Restaurant Reinse-
ta, Gina Iscla, que va exercir d’amfitriona de l’acte.

Imatge de la jornada que es va celebrar al matí. FOTO: PERE FERRÉ


