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TEATRE ■  E ST À  A D A P TA D A  A L  G U I Ó  D E  WO O DY  A L L E N

El Fortuny estrena avui 

l’obra ‘Marits i mullers’ 

■ El Teatre Fortuny acabarà la 
setmana avui divendres, 1 d’abril, 
a partir de les 21 hores amb l’obra 
Marits i mullers, una adaptació 
del guió escrit pel cineasta Woody 
Allen, per la pel·lícula que duu 
el mateix nom.  

Sota les directrius d’Àlex Ri-
gola es troba un repartiment 
compost pels actors Andreu Be-
nito, Joan Carreras i Lluís Villa-
nueva i les actrius Mònica Gla-

enzel, Sandra Monclús i Mar Ull-
demolins. El públic gaudirà du-
rant una hora i mitja de la histò-
ria de l’Andreu, un escriptor i 
professor de literatura i la seva 
dona Mònica, els quals estan sor-
presos que els seus millors amics 
–Sandra i Joan, una parella con-
solidada– se separin. A partir 
d’aquesta novetat l’Andreu i la Mò-
nica es plantegen la naturalesa 
i solidesa de la seva relació.–C. V.

L’Ajuntament 
se suma al Dia 
Mundial de 
l’activitat física

SALUT

■ L’Ajuntament de Reus i altres 
clubs esportius de la zona s’han 
afegit al Dia Mundial de l’Ac-
tivitat Física. Tot plegat s’em-
marca en la convocatòria del 
Pla d’Activitat Física, Esport 
i Salut impulsat pel consisto-
ri reusenc i a la crida de l’Or-
ganització Mundial de la Salut 
(OMS).  

La finalitat de la present 
edició és difondre el missatge 
«Acumuleu 30 minuts d’activi-
tat física cada dia», amb la qual 
es vol consolidar la idea d’aban-
donar la vida sedentària.  

Tant els clubs esportius com 
l’Ajuntament han programat 
una sèrie d’accions per fomen-
tar l’exercici físic, el qual gene-
ra una millora de la qualitat de 
vida de les persones. És una evi-
dència que el sedentarisme es 
troba molt desenvolupat en-
tre la població més jove. Des 
del consistori es vol en preveu-
re els problemes de salut que 
tants costos sanitaris genera.  

Amb motiu del Dia Mundi-
al de l’Activitat Física del 6 
d’abril, el CN Reus Ploms du-
rà a terme una lliçó magistral de 
zumba i tallers infantils a par-
tir de les 18 hores. El CT Reus 
Monterols obrirà portes i durà 
a terme una classe magistral 
de Body Combat a partir de les 
19 hores. A més, concedirà una 
setmana de prova gratuïta per 
qui vulgui associar-se des de 
demà fins al dia 15 d’abril.   

Els que siguin socis comp-
taran amb un descompte de 
100 euros addicionals a l’ofer-
ta actual del 50% de descomp-
te per entrada. El Reus Depor-
tiu obrirà portes al públic a les 
activitats esportives i zona de 
Fitness i la matrícula serà gra-
tuïta tot l’abril. El Pavelló Olím-
pic a partir de les 10.10 hores 
farà activitats variades i un es-
morzar saludable.–C. V.

SUCESOS ■  LO S  H E C H O S  T U V I E R O N  LU G A R  L A  M A D R U G A D A  D E L  M A RT E S

Unos ladrones sustraen un bolso por el 

método del tirón tras robar un coche

■ Unos ladrones sustrajeron un 
bolso por el conocido como mé-
todo del tirón mientras condu-
cían un coche –un Nissan Terra-
no de color blanco– que habían 
robado, previamente, en una 
masía situada en las afueras de 
Reus y cercana al club de Golf 
Aigüesverds. 

 Los hechos ocurrieron la ma-
drugada del martes en la calle 
Pere Benavent de la ciudad cuan-

do un grupo de tres personas es-
tiraron el bolso a una mujer de 
mediana edad desde el interior 
de un todoterreno en marcha y 
que, anteriormente, también 
habían robado.  

Según fuentes policiales con-
sultadas por este rotativo, fue 
la llama de emergencia al 112 la 
que alertó a los agentes de los 
hechos acontecidos minutos an-
tes. Lo que ocurrió después fue 

que la descripción facilitada por 
la víctima del robo con violen-
cia coincidía con la que se tenía 
sobre un vehículo que había si-
do sustraído esa misma madru-
gada.  

En estos momentos,  los 
Mossos d’Esquadra tiene abier-
ta una investigación para inten-
tar esclarecer lo sucedido y dar 
con los tres responsables del do-
ble robo. –F.G.

CRISTINA VALLS  

El centre escolar Arce va dur a 
terme ahir, dijous, les activitats 
del projecte cultural Fent ciutat, 
una pensada que té per objectiu 
apropar la cultura de la ciutat als 
infants i joves de primària i se-
cundària. A partir d’un seguit 
d’activitats, tots ells es van po-
sar en matèria. 

Van aprendre de castells, del 
Ball de Diables, dels gegants i de 
nans. «Aquesta activitat és molt 
important, perquè els nens es-
tan acostumats a anar pel carrer 
i entrar a les botigues, però no 
veuen massa la ciutat», va opinar 
la directora de l’Escola ARCE, 
Èlia Sardà. De fet, afegeix que «la 
iniciativa també va fer que cada 
classe adoptés el nom d’un ele-
ment del Seguici Festiu». 

A l’acte van ser presents la re-
gidora d’ensenyament, M. Do-
lors Sardà, l’inspector en cap de 
zona, Salvador Pérez Tarragó, i 
la presidenta de l’Associació veïnal 
Horts de Miró, Eva Mateu. 

Pel que fa a la jornada d’actes 
realitzats a l’escola, es va co-
mençar amb la presentació de la 
maqueta de Reus dels nois de ter-
cer d’ESO. Ni més ni menys que, 
van immortalitzar a escala 1:200 
la ciutat de Reus al segle XVI. 

«Els joves han realitzat un Reus 
en miniatura amb el seu professor 
de matemàtiques i, mitjançant 
els números, han pogut conèixer 
molt més l’indret on viuen», va 
comentar la directora del centre 
assenyalant la gran obra que co-
ronava el vestíbul, la qual estava 
feta a partir de cartró. 

A l’estança principal també es 
van poder veure diferents gegants 
del Seguici Festiu pintats pels 
alumnes de primària. La il·lusió 
dels nens i nenes es va fer palesa 

en presentar-se el gegantó Pau 
Miró del barri Horts de Miró, el 
qual es va posar a ballar fent que 
el teixit infantil embogís en aplau-

diments plens de ritme. Com a 
acompanyant també va venir el nan 
La Mariona, el qual generava tam-
bé molta curiositat. Des de la co-

lla gegantera d’Horts de Miró es 
va convidar als més petits a ins-
criure’s a la colla per poder ser 
portants. 

Posteriorment, es va elaborar 
un taller sobre el Ball de Diables 
pels alumnes de primària, el qual 
va anar a càrrec de Roger de la 
Cruz i de l’Alba, una altra inte-
grant del Ball de Diables i exalum-
na del centre. Tots dos van contex-
tualitzar el tradicional ball, van 
mostrar les vestimentes i van 
aportar quines eren les peculiari-
tats de l’agrupació festiva. «Mai 
veureu un vestit igual ni repetit», 
va dir orgullós de la Cruz. 

Els castells també va ser un te-
ma tractat amb un taller dedicat 
als més petits. Els infants van 
aprendre les diferents parts que 
componen la construcció huma-
na i el seu correcte avituallament.

L’ Escola Arce continua aproximant la cultura reusenca als seus alumnes a 
través de les activitats del projecte ‘Fent ciutat’
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Els alumnes de secundària de l’Escola Arce van elaborar una maqueta de Reus del segle XVI. FOTO:ALBA MARINÉ

El taller de castells va tenir molt bona rebuda entre els infants. FOTO: A. M.


