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CULTURA ■  E S  FA R À  A M B  F OTO G R A F I E S  D E LS  C I U TA D A N S

Convocat el concurs 

‘#calendarireus2016’

■ La Regidoria de Cultura i Jo-
ventut convoca el concurs #ca-
lendarireus2016 a la xarxa soci-
al Instagram, a través del qual 
se seleccionaran les fotos que 
s’integraran al calendari festiu 
2016 que elabora cada any l’Ajun-
tament de Reus. Aquest calen-
dari anual recull un esment es-
pecial dels diferents actes tra-
dicionals que se celebren a la 
ciutat de Reus. La ciutadania 
interessada a participar al con-
curs pot penjar una o diverses 
imatges amb l’etiqueta #calen-
darireus2016 indicant a quin 
mes es presenta la foto. Les fo-
tografies es poden enviar fins 
al dia 25 de novembre de 2015 a 
les 23.59 hores. Mentre duri el 
concurs es podran realitzar les 

votacions a la millor proposta 
mensual a través d’un like. Les 
tres propostes més votades per 
cada mes seran les que passa-
ran a ser valorades pels mem-
bres del jurat. 

El calendari festiu de Reus 
reflecteix l’activitat festiva vin-
culada a cada època de l’any, de 
manera que els temes de les fo-
tografies hauran de cenyir-se a 
les indicacions següents: gener 
(Reis), febrer (Carnaval), març 
(FEC/Setmana Santa), abril 
(Sant Jordi), maig (Trapezi), 
juny (Sant Pere), juliol (festi-
vals d’estiu), agost (estiu de ma-
nera genèrica), setembre (Mi-
sericòrdia), octubre (COS), no-
vembre (Castanyada) i desembre 
(Nadal).

SOCIETAT 

El CNL organitza 

un taller de Scrabble 

a El Pallol  

■ El Centre de Normalització 
Lingüística de Reus (CNL) con-
vida tothom demà, a les 18.30 
hores, a jugar en català al Taller 
de Scrabble que tindrà lloc al 
passeig comercial El Pallol de 
Reus. El taller, que estarà obert 
a adults i a infants a partir de 8 
anys, el dinamitzaran membres 
de la Federació Internacional 
de Scrabble en català.  

CULTURA 

Reedició d’‘Aubades 

i capvespres’, de 

Cels Gomis 

■ Avui tindrà lloc la presenta-
ció d’Aubades i capvespres, un 
recull de poemes breus de Cels 
Gomis, publicat l’any 1913, bà-
sicament quartetes, que imiten 
la literatura popular. L’acte, que 
anirà a càrrec de Francesc Sugra-
nyes, tindrà lloc a dos quarts de 
vuit del vespre al local de Car-
rutxa, a la Travessera del car-
rer Nou de Sant Josep.

SOCIETAT 

El Mas Pintat celebra el Dia Internacional 

de la Infància amb diferents activitats 
■ La Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística de l’Ajunta-
ment de Reus, a través de Mas Pintat, organitza una festa demà 
(17.30 h) amb motiu del Dia Internacional de la Infància. Per com-
memorar aquest dia, el Mas Pintat ha programat actes d’anima-
ció infantil, a càrrec del grup d’animació Els Picarols i el seu es-
pectacle Maco perquè sí; tallers de creativitat i un berenar amb 
coca i xocolata.

CULTURA ■  D E M À  D I V E N D R E S,  A  L E S  2 1  H O R E S,  A L  T E AT R E  F O RT U N Y

El Ballet Nacional Rus de Sergei 

Radchenko actua per primer cop a Reus

■ El Ballet Nacional Rus, dirigit 
per Sergei Radchenko (company 
als escenaris de la gran ballarina 
Maya Plisétskaya), actua per pri-
mera vegada a Reus demà diven-
dres, 20 de novembre, a les 21 ho-
res al Teatre Fortuny. La presti-
giosa companyia russa presentarà 
Romeu i Julieta, una selecció de 
coreografies amb música de Piotr 
Tchaikovski basades en peces de 
Shakespeare, i també portarà a 

escena Chopiniana, amb música 
de Frederic Chopin. 
Sergei Radchenko va compartir 
protagonisme durant 25 anys amb 
Maya Plisétskaya (1925 - 2015) 
com a ballarins principals del Te-
atre Bolshoi. En desintegrar-se 
la Unió Soviètica, Radchenko va 
fundar la primera companyia pri-
vada de ballet i l’espectacle que 
arriba ara a Reus és un homenat-
ge a la gran ballarina russa. 

L’espectacle que es presenta 
aquest divendres a Reus va a càr-
rec d’una companyia de 45 per-
sones, entre les quals hi ha els so-
listes Maria Klyueva, Alexandra 
Kryukova, Konstantin Marykin 
i Nurlan Kinerbaev. La compa-
nyia es troba de gira per la penín-
sula Ibèrica i recorrerà 45 ciutats 
espanyoles i també Lisboa. L’es-
trena a Madrid  ha representat 
un gran èxit artístic i de públic.

Imatge del muntatge que es podrà veure demà divendres al Teatre 
Fortuny de Reus. FOTO: DT

REDACCIÓ 

L’Hospital Sant Joan de Reus po-
sarà en marxa el cribratge de càn-
cer colorectal, que actualment 
ja es porta a terme a les Terres de 
l’Ebre. La notícia es va donar a 
conèixer ahir durant la presen-
tació de la II Jornada d’Inferme-
ria Oncològica de Tarragona i 
Terres de l’Ebre i el 1r Curs de 
Càncer Colorectarl, que se cele-
bra avui i demà al centre hospita-
lari reusenc. Imma Grau, inferme-
ra i coordinadora de la jornada, va 

explicar que «ens hem volgut cen-
trar en el càncer colorectal per-
què el cribratge d’aquest tipus 
de càncer s’ampliarà propera-
ment al Baix Camp». 

Per la seva banda, el  director 
de l’Institut d’Oncologia de la 
Catalunya Sud, Josep Gumà, cal-
cula que amb la implantació 
d’aquest nou cribratge de càncer 
es reduirà la incidència de malal-
tia en un 30%, tenint en compte 
que el càncer de còlon i recte és 
el més prevalent si es comptabi-
litzen homes i dones. 

La jornada i el curs reunirà uns 
200 professionals, entre diplo-
mats d’infermeria, tècnics auxi-
liars en cures d’infermeria, tèc-
nics especialistes de farmàcia i 
tècnics especialistes en radiote-
ràpia. Aquest trobada dóna con-
tinuïtat a la que es va celebrar 
l’any 2003 i vol compartir, gene-
rar, intercanviar i divulgar idees 

i experiències per avançar com a 
col·lectiu en el món de la infer-
meria oncològica. 

Com a novetat, aquesta tarda 
s’han organitzat dos tallers: PICC 
(col·locació i cures) i anàlisi del 

rol d’infermeria. Com a centre 
referent en el maneig del catèter 
central PICC s’analitzarà el seu 
ús, cada vegada més freqüent, i 
els avantatges que comporta. És 
una tècnica que millora la quali-
tat de vida dels pacients durant 
i després del tractament.

SALUT ■  L A  J O R N A D A  R E U N E I X  AV U I  I  D E M À  U N S  2 0 0  P R O F E S S I O N A LS  S A N I TA R I S

L’Hospital Sant Joan posarà en marxa 

el cribratge de càncer colorectal

Personal de l’Hospital Sant Joan, davant dels monitors d’un dels acceleradors lineals del centre. FOTO: PERE FERRÉ

La seva implantació, 
que fins ara s’aplica a 
les Terres de l’Ebre, 
permetrà reduir  
la incidència de la 
malaltia en un 30%

L’hospital acull la II 
Jornada d’Infermeria 
Oncològica i el 1r 
Curs de Càncer 
Colorectal


