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Feu Vert abre un centro en Reus y 

refuerza su presencia en la provincia

■ La multinacional Feu Vert ha 
abierto un centro en Reus, con-
cretamente en el Camí de Valls, 
número 76. Con esta apertura, la 
multinacional abre su segundo 
centro en la provincia de Tarra-
gona reforzando su presencia en 
España, con 89 autocentros, y 
una superficie superior a los 
60.000 metros cuadrados. El au-
tocentro, en horario ininterrum-
pido de lunes a sábado (de 8.30 a 

21 horas) combina la tienda de 
recambios y accesorios con un 
amplio servicio de mantenimien-
to rápido, dando servicio a auto-
móviles de cualquier marca o mo-
delo. 

Feu Vert hace especial hinca-
pié en la calidad, seguridad y com-
promiso con el medio ambiente. 
Es de este compromiso de donde 
surge la metodología propia y 
pionera de Feu Vert para la ges-

tión de aceites usados, con la cer-
tificación ISO 14001 y la certifi-
cación UNE-EN ISO 50001 so-
bre eficiencia energética. 

La tienda de recambios y ac-
cesorios permite a todos los clien-
tes encontrar una amplia oferta 
de productos de primera calidad 
a precios competitivos, comple-
mentado con un amplio servicio 
de taller con todo tipo de opera-
ciones de mantenimiento.

Imagen de las instalaciones que Feu Vert ha inaugurado en el Camí de 
Valls de Reus. FOTO: FEU VERT
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Reus va presentar ahir el seu pri-
mer festival d’estiu. I és que una 
de les principals apostes de la Ca-
pital de la Cultura Catalana és 
aquest Festival de les Arts de Reus 
(FAR). De la mà del director i dra-
maturg Francesc Cerro-Ferran, 
el festival estrenarà vuit obres 
molt personals i singulars que 
han estat pensades especialment 
per a l’ocasió amb la música i les 
arts escèniques com a protago-
nistes. Sobretot, va explicar el 
propi director, les creacions han 
estat ideades per exhibir-se en 
un dels espais més emblemàtics 
de la ciutat com és l’Institut Pe-
re Mata. 

Així doncs, el festival comp-
tarà amb l’estrena d’Una nit de 
musical amb Àngels Gonyalons; 
Madame Bovary amb Belén Fabra 
i la direcció d’Àngel Alonso; Des-
pués de Federico amb Lluís Mar-
co i Ferran Carvajal; Otel·lo amb 
Joan Carreras, Marta Marco, Jo-
sep Julien, Santi Ricart i Sergio 
Caballero; Poeticant amb Gerard 
Quintana; Joan Masdeu; Came-
rata XXI i Alba Forasté i Tothom 
ho sap, un homenatge a Leonard 
Cohen amb Marta Marco, Ernest 

Villegas, Marc Serra i Montse 
Vellvehí 

El FAR tindrà lloc del 30 de 
juny al 9 de juliol a l’emblemàtic 
Institut Pere Mata, l’hospital psi-
quiàtric de la ciutat. El pavelló 

dels Distingits i el pavelló de la 
Cuina, dues sales del psiquiàtric 
amb capacitat per unes 100 per-
sones cadascuna, es convertiran 
en els escenaris del festival. A 
més a més, a l’exterior hi haurà 

una zona d’oci i restauració on la 
gent podrà prendre alguna cosa 
abans o després dels espectacles. 

 Tal i com va explicar la regido-
ra de Cultura, Montserrat Cae-
lles, la ciutat de Reus vol reivin-

dicar aquest espai per acostar-lo 
a la ciutadania i projectar el seu 
valor patrimonial alhora que es-
cenificar que la cultura és un bé 
social i una eina de transforma-
ció social i pedagògica. 

Acostar el Pere Mata 
Al llarg de la presentació s’ha des-
tacat que un dels objectius del 
festival es reivindicar aquest es-
pai per acostar-lo als ciutadans i 
projectar el seu valor patrimoni-
al alhora que escenificar que la 
cultura és un bé social i una eina 
de transformació social i peda-
gògica.  

Amb el FAR, la Capital de la 
Cultura Catalana, Reus 2017, crea 
«un festival d’estiu que defuig el 

plantejament de gran aparador 
turístic com fan altres festivals 
i vol arrelar al territori i amb els 
ciutadans». El FAR compta amb 
el suport artístic i institucional del 
Festival de Peralada. 

Durant la presentació del FAR, 
el cantautor Joan Masdéu i el res-
ponsable de l’Orquestra Came-
rata XXI van lloar  la iniciativa i 
van remarcar la gran oportunitat 
que representa tant per a públic 
com per a artistes gaudir d’un es-
pai tan singular com el recinte 
modernista de l’Institut Pere 
Mata de Reus. El director gene-
ral de l’Institut Pere Mata Joan 
Amigó, per la seva part, va subrat-
llar la voluntat de la seva insti-
tució d’arribar al conjunt de la 
ciutadania a través de la cultura 
i també va recordar la tasca d’in-
clusió i cohesió social que rea-
litza el Grup Pere Mata.
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Reus ja té el seu festival d’estiu
El FAR es farà del 30 
de juny al 9 de juliol al 
Pere Mata i comptarà 
amb noms destacats 
com Gerard Quintana 
o Àngels Gonyalons

Un moment de la presentació del FAR, ahir a l’Institut Pere Mata.  FOTO: AJUNTAMENT DE REUS

Gerard Quintana estarà a Reus amb el seu espectacle 
‘Poetincant’.  FOTO: AJUNTAMENT DE REUS

El festival comptarà amb l’estrena d’‘Una nit de 
musical’, amb Àngels Gonyalons. FOTO:AJUNTAMENT DE REUS

Els pavellons 
dels Distingits 
i de la Cuina es 
convertiran en els 
escenaris del festival

La direcció va a 
càrrec del director 
i dramaturg 
reusenc Francesc 
Cerro-Ferran


