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L’espectacle de màgia familiar 
El somiatruites arriba aquest 
dissabte 29 d’abril a les 18.30 
h al Teatre Metropol. El Somi-
atruites és un espectacle de 
màgia per a tots els públics, on 
es combina la màgia més espec-
tacular dels grans aparells amb 
la màgia més impactant de petit 
format. Aquest conjunt de sen-
sacions, sota una acurada posa-
da en escena fa del Somiatruites 
un espectacle deliciós per a tota 
la família. L’espectacle endinsa 
l’espectador petit i gran en un 
món on no hi ha límits per a la 
imaginació. Diuen que la imagi-
nació és el llapis amb el qual els 
nens dibuixen les seves millors 
aventures, on res és segur i tot 
és possible, d’aquesta manera al 
Somiatruites, en cada represen-
tació s’escriu el més increïble 
dels miracles imaginatius.

El seu protagonista, el Mag 
Edgard, li diu a l’audiència 
«quan tot s’enfosqueix aparei-
xen els estels» i això és El Somi-
atruites, una successió de punts 
de llum que van clariicant 
l’univers dels espectadors ins 

a atrapar-los en el seu personal 
món màgic.

L’any passat el Mag Edgard 
va rebre el Premi Teatre Màgic 
dins el desè Festival Internaci-
onal Teatre Màgic de Tarragona 
i La Canonja en reconeixement 
a la seva destacada trajectòria 
dins el món de la màgia. Aquest 
reconegut il·lusionista ha rebut 

diversos premis nacionals e in-
ternacionals i actualment ha 
assessorat els nous espectacles 
del Mag Lari i el Mago Pop. Les 
entrades per l’espectacle de mà-
gia d’aquest dissabte al Teatre 
Metropol es poden comprar al 
web www.tarracoticket.cat i una 
hora abans de l’espectacle a la 
taquilla del teatre.
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L’espectacle està pensat per a tots els públics.

‘El somiatruites’ omplirà de màgia 
i il·lusionisme el Teatre Metropol

ESPECTACLES

És el nou espectacle de màgia de gran format de la cia. Mag Edgard

CULTURA

MAURI

A l’imatge, els integrants de l’exposició. 

La mostra de Teatre Jove 
arriba a l’edició número 24
L’edició número 24 de la Mos-
tra de Teatre Jove, que aplega 
les propostes de 10 grups de 
teatre de la ciutat, errencarà el 
2 de maig al teatre Metropol. La 
consellera de Joventut, Ivana 
Martínez, ha destacat la bona 
salut de la Mostra i ha afegit que 
per al govern municipal «la pri-
oritat és promoure i potenciar 
les produccions i la creació cul-
tural dels joves de la ciutat i ofe-
rir-los l’oportunitat de mostrar 
les seves propostes artístiques». 

 La Mostra de Teatre Jove es po-
drà veure ins al 14 de juny al 
Teatre Metropol. Dels 10 grups 
que participen en aquesta edi-
ció, tres s’incorporen aquest 
any: el Grup de Teatre Sàtirs de 
l’Associació La Salle, Arteliats i 
Alumnes d’arts escèniques de 
l’IES Pons d’Icart. Cinc de les 
obres programades són de cre-
ació pròpia i, en aquest sentit, 
la consellera ha assenyalat «la 
inquietud creativa que demos-
tren els nostres joves». 
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La Guàrdia Urbana va detenir, 
el migdia del passat 21 d’abril, 
un home per un delicte contra 
la salut pública per tinença de 
substàncies estupefaents des-
prés de ser enxampat injectant-
se cocaïna al centre de la ciutat.

Una primera dotació del cos 
municipal va enxampar a l’indi-
vidu, que es trobava dins un cot-
xe amb tres ocupants més, amb 
una xeringa a la mà injectant-se 
algun tipus de substància. Tot 
i que l’home va amagar la xe-
ringa, va confessar que estava 

injectant-se cocaïna instants 
després.

Una segona patrulla es va 
traslladar ins al lloc dels fets i 
va procedir a identiicar els ocu-
pants del vehicle, estacionat a la 
via pública. Durant l’escorcoll, 
els agents van trobar bosses 
amb pols blanca i un moneder 
amb prop de 3.000 euros en 
efectiu. A l’interior del vehicle 
també es va localitzar una altra 
bossa de paper amb altres subs-
tàncies estupefaents, motiu pel 
qual es va detenir el propietari 
del vehicle, que minuts abans 
havia estat enxampat pels 
agents mentre s’injectava coca-
ïna al centre de la ciutat. 

La Guàrdia Urbana deté 
un home per injectar-se 
cocaïna al seu vehicle

SUCCESSOS

Els fets van succeir el passat divendres
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El duet de boleros tarrago-
ní, Son2, presenta aquesta 
tarda el seu nou disc en un 
concert ple de sorpreses al 
bar Limboo a les 18 hores. 
Son2 està format pels mú-
sics tarragonins Roberto 
González (veu i guitarra) i 
Daniel Morell (percussió). El 
primer disc del duet, titulat 
Boleros Forever, està format 
per catorze clàssics llatins i 
romàntics. La formació pro-
met un concert «divertit i 
sorprenent». 

El duet Son2 
presenta disc
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En una Sala Mediterraneum ple-
na de gom a gom, la Fundació 
Gresol va entregar ahir a última 
hora de la tarda els Premis Gresol 
al Talent Jove, un gran esdeveni-
ment que pretén reconèixer pú-
blicament el potencial d’empre-
saris i professionals de curta edat 
de les comarques tarragonines i 
a la vegada reforçar els valors del 
món empresarial.

En la segona edició d’aquesta 
iniciativa, que començà a dos 
quarts de vuit de la tarda, la Fun-
dació va premiar a tres empreses 
en les diferents categories. Així, 
el Premi Gresol al Talent Tecno-
lògic va anar dirigit a l’empresa 
de gestions de despeses de viat-
ges Captio, guardó que va ser re-
collit pel CEO, Joel Vicient.

La segona de les categories, 
la del Talent en Màrqueting, va 
anar dirigida a l’agència de vi-
atges online Viajes Para Ti. En 
aquest cas, va ser també el CEO 
de l’empresa, Rafael Fuertes, qui 
s’apropà a l’escenari per recollir 
el reconeixement.

Finalment, el Premi Grasol al 

talent Acadèmic va ser atorgat 
a Freshly Cosmetics, empresa 
de productes de cosmètica. Els 
dos fundadors de la iniciativa, 
Miquel Antolín i Miereia Trepat, 
van recollir el guardó.

Durant l’acte, van intervenir 
dos reconeguts speakers, el pro-
fessor Carlos Cardón, de la pres-
tigiosa escola de negocis IMD; i 
el jove empresari i comunicador, 
Pau Garcia-Milà. L’esdeveni-

ment inalitzà amb un còctel per 
a tots els assistents.

Aquests premis van néixer un 
parell d’anys enrere després dels 
sopars col·loqui que la fundació 
organitza cada tres mesos.

EMPRENEDORIA

La Fundació Gresol reconeix a  joves 
empresaris de la demarcació
Els premis es van entregar ahir a la tarda, a la Sala Mediterraneum, a tres empreses del territori
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Al centre de la imatge, els premiats a la segona edició dels Premis Gresol al Talent Jove.


