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Redacció

Trapezi, Fira del Circ de Catalu-
nya se celebrarà del 12 al 15 de 
maig a la capital del Baix Camp. 
Aquesta edició que s’acosta serà 
molt especial, ja que la Fira de 
Reus arriba a la seva 20a edició. 
A part de la programació, Tra-
pezi vol celebrar les seves dues 
dècades donar suport també a 
la creació, acollint en residència 
Joan Català, un dels grans artis-
tes de circ del territori. Català 
s’instal·larà a Reus i Alcover per 
preparar el seu nou espectacle, 
Menar&rdquo, que ha comen-
çat a projectar després del seu 
gran èxit amb Pelat.

Joan Català s’estarà dues set-
manes a Reus: la primera, en 
residència a Alcover, un poble 
proper a Reus però situat ja a 
l’Alt Camp, que compta amb un 
convent reconvertit en equipa-
ment cultural, el Convent de les 
Arts. Allà, juntament amb Roser 
Tutusaus, oferirà una funció 
divendres 6 de maig, abans de 
Trapezi. La segona setmana 
s’instal·larà ja a Reus, on des-
prés presentarà el resultat del 
seu treball dins de l’espai Dó-

na’m una pista, que està adreçat 
d’una manera més especíica als 
professionals.

Procés de creació
En aquesta mateixa línia, però 
dins de la programació oberta 
al públic, es troba la Companyia 
de Circ eia, que l’any passat va 

fer un procés de creació durant 
la ira i que ha desembocat en 
inTarsi. De la mateixa mane-
ra, la luso-catalana Dulce Duca 
proposa el seu espectacle de 
malabars Um belo dia després 
de fer una presentació l’any pas-
sat dins del marc professional 
de Trapezi.

Joan Català enceta nou espectacle 
amb una residència a Trapezi-Reus

CULTURA

L’artista tindrà s’nstal·larà dues setmanes a Reus per preparar l’actuació

ECONOMIA

CEDIDA

La conferència va aplegar dilluns prop de 150 clients reusencs. 

Caixabank analitza a El Círcol 
perspectives per aquest 2016
CaixaBank va reunir dimarts 
més de 150 clients reusencs per 
analitzar la situació econòmica 
actual i les previsions per als 
propers trimestres. L’acte es va 
celebrar en el marc del cicle de 
conferències sobre les perspec-
tives econòmiques de 2016 que 
l’entitat inancera està duent a 
terme. Es tracta d’una iniciativa 
adreçada als clients de Banca 
Privada i Banca Premier. La jor-
nada, que va tenir lloc al Círcol 
de Reus, va comptar amb la 

participació de Joan Ignasi Prat, 
director de Banca Privada i Pre-
mier de CaixaBank a Catalunya 
i de Víctor Masó, director d’As-
sessorament Patrimonial de 
CaixaBank Banca Privada. Du-
rant la conferència Economies 
tranquil·les, mercats agitats, es 
van exposar les claus de l’actual 
entorn econòmic i l’escenari al 
què ens enfrontem en els pro-
pers mesos. CaixaBank impulsa 
regularment actes per conèixer 
millor la situació econòmica

CEDIDA

Imatge de la companyia de circ ‘eia’ amb ‘In tarsi’. 

SOS Ensenyament 
de Qualitat i FAPAC 
alerten del risc que es 
tanquin línies de P3

Sos Escola Pública Reus i Baix 
Camp i FaPaC mostra la seva 
«preocupació» davant del fu-
tur de l’escola pública de la 
ciutat. En un comunicat emès 
als mitjans, les entitats apun-
ten que «davant de l’actual si-
tuació provocada per la dava-
llada de la natalitat, el model 
públic de la nostra ciutat corre 
el risc d’assistir al tancament 
progressiu de diversos grups 
de P3. Aquest fet diiculta, en-
cara més, la distribució equili-
brada dels nostres ills i illes i 
perpetua les diferències entre 
centres». «Si la voluntat és no 
tancar cap grup de P3 el curs 
2016/17, la davallada de cens 
prevista des d’inici d’any ens 
dóna l’oportunitat de reduir 
les ràtios d’alumnat, mesura 
que milloraria la qualitat edu-
cativa de tots els centres del 
municipi», prossegueix el co-
municat, que emplaça l’Ajun-
tament de Reus a «a obrir 
una relexió sobre el futur de 
l’escola pública de la ciutat i a 
posicionar-se sobre la necessi-
tat o no de tancar grups de P3 i 
a relexionar sobre el que això 
suposa. Un procés on hi han 
de ser tots els membres de la 
comunitat educativa».

A partir del curs 
vinent, La Salle Reus 
suma el Batxillerat 
Dual a la seva oferta

A partir del pròxim setembre, 
La Salle Reus incorporarà una 
nova modalitat educativa a la 
seva oferta acadèmica actual: 
el Batxillerat Dual. El progra-
ma de Batxillerat Dual ofereix 
l’oportunitat d’obtenir dues ti-
tulacions alhora: el Batxillerat 
del país d’origen de l’alumne i 
el nord-americà. Així, l’estudi-
ant cursa estudis en dues esco-
les a la vegada: a la del seu pro-
pi país de manera presencial i 
a l’americana de forma virtual. 
Les classes s’imparteixen en 
anglès amb professors nadius, 
la qual cosa dóna l’oportunitat 
a l’alumne de practicar i millo-
rar un idioma essencial en el 
mercat laboral actual. A ban-
da, aquest títol obre les por-
tes a l’alumnat a accedir a les 
universitats nord-americanes, 
un pas ins ara força complicat 
pels estudiants de secundària 
catalans que per aconseguir-
ho han de superar exàmens 
com el TOEFL, una prova per 
demostrar el nivell d’anglès de 
l’estudiant. Per tal d’explicar 
amb detall el Batxillerat Dual 
i resoldre tots els dubtes que 
puguin sorgir, el dimarts 26 
d’abril a lesset de la tarda s’ha 
convocat una reunió oberta.

Redacció

Prop d’una vuitantena de nens  
de Mas Abelló, Mas Pellicer i Sant 
Josep Obrer van poder gaudir ahir 
d’una particular «tarda medieval» 
organitzada pel Centre Cívic de 
Mas Abelló. La cita va desplegar, a 
l’entorn de l’equipament,  un tast 
de circ, jocs de pilota, titelles i di-
ferents espais de manualitats en 
el marc d’una «ambientació en el 
temps de la llegenda de Sant Jordi 
i els tallers de l’època». L’activitat 
estrella, malgrat tot, va ser el tau-
ler gegant d’escacs habilitat per a 
la cita sota la direcció de l’equip 
d’escacs de Mas Pellicer, que es-
campen aquesta proitosa aició a 
la zona a base d’èxits recollits en 
els campionats de què pren part 
des de la seva creació.

El president de l’Associació de 
Veïns I de Maig, Eduardo Navas, 
apuntava ahir la «importància» 

de programar aquest tipus de jor-
nades per als infants dels barris 
i qualiicava d’«encert» el des-
plegament de propostes que va 
servir perquè tots els infants que 
així ho van voler «participessin 
en experiències que no viuen tots 
els dies i ho fessin tots plegats». 

Roses elaborades amb gomi-
noles, peces de ganxet per als co-
ixins, algun partit de futbol i di-
buixos relacionats amb cavallers, 
princeses i dracs van servir per 
omplir de diversió una tarda en 
què els veïns del barri també van 
fer l’aportació, col·laborant en 
l’organització dels tallers en què 
els infants participaven concen-
trats i amb un somriure a la boca. 

L’Escola d’Escacs
El proper 1 de maig es presentarà 
una nova temporada de l’Escola 
d’Escacs de l’Associació de Veïns 

I de Maig, amb els seus nous uni-
formes, les noves incorporaci-
ons, material per estrenar i amb 
la participació d’altres nens de la 
demarcació que realitzaran un 
torneig amistós de partides ràpi-

des. Tots els veïns del barri estan 
convidats a assistir a la particular 
posada de llarg dels petits juga-
dors, i l’entitat veïnal informa 
que encara queden places lliures 
per a aquells que es vulguin su-
mar a aquest projecte «positiu 
perquè uneix un entreteniment 
amb una activitat intel·lectual 
i que està cridant l’atenció de 
molts dels nens del barri». 

Abans, a les tres de la tarda, el 

Centre Cívic de Mas Abelló havia 
acollit un intercanvi de llibres 
amb la participació de les escoles 
Rosa Sensat i Eduard Toda, en el 
marc de la programació de Sant 
Jordi. En aquest sentit, el centre 
Cívic Migjorn també havia estat 
escenari, durant la tarda, de la 
lectura teatralitzada del conte 
infantil La Draga sense escates, 
a càrrec de diverses entitats del 
municipi. 

SOCIETATS

Circ, manualitats, 
escacs i roses per 
traslladar-se a una 
altra època
Una vuitantena de nens gaudeixen d’una peculiar 

«tarda medieval» al Centre Cívic de Mas Abelló

OLÍVIA MOLET

Un dels tallers en què van participar els petits, on van aprendre a fer malabars. 

Els infants s’introdueixen  
a la llegenda de 
Sant Jordi a través d’un 
reguitzell d’activitats


