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Una fotografia de Josep Sabaté Olivé 

il·lustra el cartell de la Setmana Santa

■ L’Agrupació d’Associacions de 
Setmana Santa de Reus realitza el 
Dimecres de Cendra, l’ inici de la 
Quaresma, com ja és costum, la 
presentació del cartell de la Set-
mana Santa de Reus d’enguany, set-
mana que forma part del ric patri-
moni cultural de la ciutat i uns dels 
conjunts d’actes més tradicionals 
que es duen a terme a la ciutat.  

La fotografia del cartell, rea-
litzada per Francesc Josep Saba-
té Olivé, és un detall dels peus de 
l’element fonamental de la Set-
mana Santa com és la imatge de 
Jesucrist, aquesta imatge ha sor-
git d’entre les que es presenten al 
Concurs de fotografia de Setma-
na Santa que la mateixa Agrupa-
ció organitza i en el que es vol do-
nar a conèixer les imatges rela-
cionades amb la Setmana Santa 
reusenca sota el prisma del de-

tall i l’originalitat, com és el cas, 
concurs que d’altra banda any re-
re any veu incrementant el nom-
bre de participants, mostra de 
l’interès dels fotògrafs amateurs 
de Reus per la Setmana Santa. 

Entre els actes més destacats 
d’enguany cal fer menció de la 
celebració dels 75 anys de la fun-
dació de la Confraria de Sant Jo-
sep i Sant Jaume, coneguda tam-
bé com ‘El Sant Sopar’, celebra-
ció que es veurà plasmada amb 

una exposició al Palau Bofarull, 
sota el títol: ‘Els inicis del Sant 
Sopar, 75 anys després’, on es mos-
trarà un seguit de documentació 
i elements dels inicis de l’enti-
tat. L’exposició s’inaugurarà el 
dia 17 de març a les 19.30 hores. 

Abans de la processó d’anada a 
Sant Pere, Divendres Sant a les 
11.30 hores, després de les dife-
rents mostres i formacions que 
els Armats de la Sang duen a terme 
a la plaça de la Sang, es donarà lec-
tura a la Sentència de Pilat, docu-
ment inèdit que es troba a la ciu-
tat i que data del segle XVI i que, un 
cop acabada la mateixa, es donarà 
inici a la processó amb la sortida des 
de l’interior del Temple de la Pu-
ríssima Sang dels elements que 
acompanyen al Sant Crist de la 
Sang fins a la Prioral de Sant Pere 
per a la Funció de l’Agonia.

La regidora Montse Caelles i el president de l’Agrupació d’Associacions 
de Setmana Santa, Josep Domene, amb el cartell. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

La Confraria de 
Sant Josep i Sant 
Jaume, la del ‘Sant 
Sopar’, celebra 
enguany 75 anys

El monòleg  
‘El furt’, de 
Gina Llauradó, 
a Cal Massó

CULTURA

■ L’actriu reusenca Gina Llau-
radó estrena aquest diven-
dres a Cal Massó el monòleg 
El furt, escrit per Elena Serra 
i dirigit per Aleix Fauró. Està 
previst que es facin tres pas-
sis a les 20.30, 21.15 i 22 hores 
perquè l’aforament és limi-
tat. L’entrada costa 4 euros i 
s’ha de reservar prèviament 
a info@calmasso.cat.  

El furt és la història de com 
una dona aparentment normal 
pot arribar a cometre un crim 
objectivament violent. Es 
tracta d’una peça breu de 20 
minuts que la mateixa actriu 
va demanar fa un any a Elena 
Serra i que se situa en una te-
màtica totalment contempo-
rània i plena d’actualitat.  

Gina Llauradó és actriu i 
cantant. Formada al Centre 
d’Estudis de Veu i Interpre-
tació Eòlia de Barcelona. Co-
mença a treballar als dinou 
anys cantant a la formació 
La Padrina.  

Durant tres anys interpre-
ta Sophie, personatge prota-
gonista, a Mamma Mia!!, tam-
bé interpreta a la Cantània a Ari-
on i el Dofí d’Albert Guinovart 
a l’Auditori de Barcelona. Més 
tard serà la Marta a 180° de cel 
(Cia. La Virgueria), i la Mia a 
Dreamin’ & Rappin al Versus 
Teatre i en gira, espectacle que 
després esdevindrà Shakespe-
are on the beat al Grec 2014 
(musical hip-hop basat en El 
Somni d’una nit d’estiu). 

REDACCIÓ  

Una vintena d’expositors parti-
ciparan aquest cap de setmana 
en la 8a edició de Bestial, el Saló 
de la Mascota de firaReus. En 
aquesta edició, es farà una expo-
sició mundial felina, organitza-
da per l’ASFEC (Associació Fe-
lina de Catalunya) en la qual par-
ticiparan 170 gats d’una setantena 
d’expositors.  

A més, hi haurà exposició de 
rèptils i peixos, de rosegadors i 
per als més petits, el refugi ‘Les 
set cabretes’ oferirà una granja 
amb gallines, cabres, ovelles, po-
nis i rucs nans. També hi haurà 
pintacares i els nens i nenes po-
dran participar en un taller d’em-
polainar ponis i rucs. 

Un any més la fira comptarà 
amb tres espais: passarel·la, zo-
na de xerrades i espai d’exhibici-
ons on es realitzaran més d’una 
vintena d’activitats. A la passa-
rel·la s’hi podran veure especta-
cles de màgia, desfilades de gos-
sos d’acollida, desfilada de colla-
rets per a mascotes. A la zona de 
xerrades s’hi faran tallers de pri-

mers auxilis i de comunicació ca-
nina. I a l’espai d’exhibicions es 
farà presentació de productes 
d’ensinistrament per a gossos i 
també hi haurà exhibició de la 
unitat canina de la Guàrdia Civil. 

 Aquest més firaReus acull du-
es fires (Bestial i Epocauto), l’ac-
te de celebració del 75è aniver-
sari de firaReus i també el IV Con-
grés de Pediatria Pràctica que 
organitza l’Hospital de Sant Jo-
an de Reus. Amb la voluntat d’anar 
captant nous públics es continu-

arà potenciant l’app i la venda an-
ticipada d’entrades que ja es po-
den comprar a través de la web 
de firaReus. Per Bestial, s’oferi-
ran uns 35 premis per a les per-
sones que participin en el Rasca 
Rasca de l’app i que van des de 
menjar per animals, escapades 
de cap de setmana i entrades per 
a fira altres. L’horari de Bestial 
és dissabte, 4 de març, d’11 a 21 h 
i diumenge, 5 de març, d’11 a 20 h. 
El preu de l’entrada és de 5 € (els 
menors de 7 anys no paguen).
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Una exposició mundial felina serà un 

dels grans atractius del saló Bestial

Imatge d’arxiu de l’edició de fa tres anys del Saló de la Mascota Bestial. FOTO: ALBA MARINÉ / DT 

La 8a edició de la fira 
de la mascota se 
celebra aquest cap de 
setmana a firaReus 
amb una vintena 
d’expositors

170 
gats  
d’una setantena 
d’expositors 
participaran en 
l’exposició felina 
organitzada per ASFEC

La xifra


