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FELICITACIONS Envia el text i la foto de qui vulguis felicitar a publicitat@mestarragona.com

Moltes felicitats Òscar en el 
teu primer aniversari T’ESTI-
MEN MOLT.

Moltes felicitats Ruth! Et de-
sitgem tota la felicitat del món 
i que disfrutis de la petita Ada! 
A per la següent dècada!! T’es-
timem!!!!

Moltes felicitats Quim!!! Et fas 
estimar ins l’ininit!!! no can-
viis mai!!! Disfruta molt del 
teu dia!!!

Si veieu aquest noi tan guapo, 
feliciteu-lo que avui és el seu 
aniversari. Moltíssimes felici-
tats!!!!!! 

Mama i papa, moltes felicitats! 
Sou els millors pares i iaios del 
món. Us estimem moltíssim! 
Petons i abraçades!

Si el veieu avui...en fa 40!!!! 
Moltes Felicitats de part de la 
Helena, el Miquel i la Roser. 
T’estimem molt!!!!

Redacció

L’empresa valenciana Cines Axi-
on, constructora i futura opera-
dora del cine de La Fira, ha supe-
rat ja l’equador de les obres per 
donar lloc a les set noves sales de 
projeccions previstes a la planta 
superior del centre comercial i 
conirma la seva obertura abans 
de Nadal d’aquest mateix 2017. 
Les feines «avancen segons el ca-
lendari programat» i «a molt bon 
ritme, sense cap retard», apunta 
ahir el cap d’obra i manteniment 
d’Axion, Joaquín Samprino, que 
concreta que actualment «s’ha 
fet ja més d’un 50% del projecte, 
de manera que es compliran els 
terminis inicialment marcats». 
La de Reus és la primera aposta 
que Axion materialitza fora de 
València tot i que la companyia, 
té encàrrecs també en marxa a 
Madrid o Saragossa. 

Una visita a les instal·lacions 
va permetre ahir veure per pri-

mer cop l’estructura central del 
cine, que ja es troba dividida en 
els diferents compartiments que 
acolliran les set sales de cinema, 
l’accés, l’espai de venda d’entra-
des, un lloc d’emmagatzematge 
del material i un de control i se-
guretat. La més avançada a nivell 
d’estructura és la Sala 1, que tin-
drà capacitat per a 98 especta-
dors. Fins a 188 persones cabran 

a la més gran, la Sala 5, i s’espe-
ra que entre 700 i 800 entrin al 
global del cinema. Totes elles, de 
qualsevol manera, disposaran de 
les últimes tecnologies cinema-
togràiques i del màxim confort, 
tal com va apuntar l’empresa en 
l’anunci de la posada en marxa 

de les feines, a mitjans del passat 
mes de juliol. 

Butaques úniques
En concret, les sales dels Cines 
Axion a La Fira Centre Comer-
cial estaran equipades amb unes 
butaques úniques a l’Estat i que 
destaquen per la seva comodi-
tat, ergonomia i disseny. Axion 
ja havia apuntat, fa algunes set-
manes, que el cinema oferiria 
als espectadors tecnologia d’úl-
tima generació i també «algunes 
particularitats punteres, perquè 
sempre pensem en fer un equi-
pament una mica superior al 
necessari avui dia». Així mateix, 
les pantalles que s’hi col·loquin 
aportaran màxima resolució a la 
imatge i el cinema estarà habili-
tat per projectar simultàniament 
la mateixa pel·lícula a les set sa-
les i adaptat al 3D, entre altres. 
La cartellera del futur cinema de 
La Fira Centre Comercial «com-

binarà propostes comercials i 
culturals», reservarà una sensi-
bilitat especial per aquest segon 
àmbit, i incorporarà també cine 
en versió original i subtitula-
da. Cines Axion ja va anunciar 
que els espectadors del cinema 
tindran un percentatge de des-

compte encara per precisar i que 
s’aplicarà en les tarifes d’estada 
al pàrquing soterrani de La Fira, 
tot tenint en compte que aquest 
és de gestió municipal. En les set 
sales, que ocuparan 1.600 metres 
quadrats, Axion ha invertit 1,8 
milions d’euros.

CULTURA

Les obres del nou cine a 
La Fira estan executades en 
més d’un 50%
La més gran de les set serà la Sala 5, amb capacitat per a 188 espectadors, 

tot i que la Sala 1 és la que es troba en una fase dels treballs més avançada

CEDIDA

Cines Axion inverteix 1,8 milions en un projecte de 1.600 metres.

Les feines progressen 
segons el calendari, que 
fixa l’obertura abans de 
Nadal d’aquest 2017

Redacció

El Circ Raluy Legacy va presen-
tar ahir a Reus un espectacle que 
combina la tradició i l’esperit de 
l’autèntic circ amb les últimes 
innovacions tècniques i una po-
sada en escena molt acurada. Un 
show que, com diu el seu lema, 
«és un espectacle per a adults 
que cap nen hauria de perdre’s». 
El primer passi es va poder veure 

ahir al vespre a la carpa que el 
circ manté instal·lada aquests 
dies al parc Sant Jordi, amb un 
muntatge que no va deixar indi-
ferent a ningú. 

Entre els actors nacionals i 
internacionals que donen lloc 
a l’espectacle del Circ Raluy Le-
gacy, que ve de tancar un primer 
any de gira on ha recorregut més 
de 30 ciutats, hi ha Lluís Raluy, 

el pilar del llegat de la família 
Raluy. Amb la tradicional cara 
blanca dels clowns, omple l’es-
cenari amb la seva presència, 
donant el toc nostàlgic i poètic 
que l’espectacle necessita. Tam-
bé Niedziela i Emily Raluy. Di-
rectament arribades dels anys 30 
fan un número sobre patins que 
normalment realitzen homes, 
per la força necessària. 

El Circ Raluy Legacy obre la seva carpa 
a la ciutat des del Parc Sant Jordi

OCI

L’espectacle combina les últimes innovacions amb l’esperit autètic del circ

OLÍVIA MOLET

El muntatge es va poder veure ahir per primera vegada a Reus. 

Una caminada de 
tres quilòmetres per 
commemorar el Dia de 
la Fisioteràpia

Caminades populars, curses, 
tallers, jocs i exercicis terapèu-
tics. Un any més, el Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya 
(CFC) i les seves seccions ter-
ritorials celebraran el Dia de 
la Fisioteràpia (DiFT) amb una 
sèrie d’activitats, que aniran 
més enllà del 8 de setembre, 
avui, dia en què es commemo-
ra internacionalment la crea-
ció de la World Confederation 
for Physical Therapy l’any 1951, 
i que culminarà al novembre 
amb una cursa popular a Sit-
ges. La secció territorial tar-
ragonina del CFC ha escollit 
el diumenge 5 de novembre 
per celebrar el DiFT i ho farà 
amb una matinal que inclourà 
una caminada d’uns 3km per 
la ciutat de Reus, que acabarà 
al Parc de Sant Jordi, i tallers 
d’exercicis terapèutics.

En marxa una nova 
edició del Concurs 
Fotogràic de l’Aplec 
Baix Camp

Dins dels actes de la Festa Ma-
jor de Misericòrdia, la Colla 
Sardanista Rosa de Reus con-
voca el Concurs d’Instagram 
Aplec Baix Camp 2017, amb 
els suport de Reus Cultura i 
amb motiu de la celebració de 
l’Aplec el diumenge 17 de se-
tembre de 2017 al Santuari de 
Misericòrdia de Reus. Usuaris 
d’Instagram que tinguin un 
peril públic i siguin seguidors 
dels perils @csrosadereus i @
reuscultura hi poden partici-
par. El termini de publicació 
va del 17 al 19 de setembre de 
2017 a les dotze de la nit. Cada 
participant pot fer tantes foto-
graies com vulgui. El dia 20 
de setembre s’anunciaran 4 
inalistes i s’obrirà un període 
de votació mitjançant m’agra-
da  que s’allargarà ins el dia 24 
del mateix mes. 


