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Rescaten  
4 gossos 
d’una bassa 
de residus

La Guàrdia Urbana de 
Reus sospita que van ser 
llançats voluntàriament 

Els Bombers de la Generalitat 
van rescatar ahir quatre gossos 
tirats a una bassa de residus 
del polígon AgroReus, que van 
ser traslladats il·lesos a la pro-
tectora d’animals. 

Segons van informar els 
bombers, la Guàrdia Urbana 
de Reus va alertar de la 
presència dels quatre animals 
en una bassa de residus al ca-
mí dels Molins. 

Dues dotacions dels bombers 
es van traslladar al lloc i van 
rescatar els gossos il·lesos. Una 
vegada fora de perill, la Guàr-
dia Urbana els va traslladar a 
la protectora d’animals, a l’ho-
ra que investiga qui són els 
seus propietaris, ja que tot in-
dica que els van llançar ex-
pressament a la bassa.  

Catalunya penalitza l’aban-
donament d’animals amb mul-
tes d’entre 400 a 20.000 euros, 
en funció dels danys als quals 
s’exposin les bèsties, a banda 
del fet que pot ser tractat com 
un delicte de maltractament 
animal. –EFE

Succesos

Activitats 
de cap de 
setmana al 
Pallol

El Passeig Comercial ha 
dissenyat un programa 
d’oci per a aquest mes de 
gener 

El Passeig Comercial del Pallol 
ofereix cada cap de setmana, 
especialment els dissabtes, ac-
tivitats d’oci i lleure pels seus 
visitants. Així, aquest dissabte, 
13 de gener, a les 12 del mig-
dia, Bàsic Escola de Ball ofe-
rirà l’habitual taller d’iniciació 
al swing i al lindy hop. 

L’endemà, diumenge, 14, 
serà el darrer dia que estarà 
obert el Parc d’Atraccions que 
durant aquestes festes de Na-
dal s’ha instal·lat al passeig 
comercial.

Comerç

CRISTINA VALLS 
REUS 

La capitalitat cultural s’acomia-
darà avui divendres amb un pri-
mer acte que donarà el seu tret 
d’inici a partir de les 21 h al Tea-
tre Fortuny. Dos segles d’esplendor, 
producte cultural engendrat per 
la companyia El Teatre de les 
Comèdies, tindrà una hora de du-
rada aproximadament i portarà a 
prop de 200 artistes a l’escenari 
entre cantants d’òperes, ballarins, 
cantautors reusencs, actors i intèr-
prets del Cor Mestral, l’Orfeó Reu-
senc, el Cor Les Veus de la Terra i 
la Banda Simfònica de Reus, fins 
i tot han cooperat especialistes en 
documentació com Carrutxa.  

El projecte que ha suposat tot 
un «repte» per a l’organització, 
representa un recorregut musical 
i cultural per 200 anys d’història 
de la ciutat, tot i que també hi 

haurà alguna dosi d’actualitat. A 
més, l’aposta s’arrelava en dur a 
escena a artistes locals i del teixit 
associatiu de la capital del Baix 
Camp. Els eixos principals són els 
espais emblemàtics de Reus, els 
seus personatges il·lustres i el pa-
trimoni musical i de dansa. La 
rebuda, si més no, ja va deixar en 
el dia d’ahir exhaurides gran part 
de les invitacions disponibles. 

«Aquest projecte ha suposat un 
esforç, però també ha passat per 
un procés de desenvolupament 
molt interessant, ja que quan es 
va acollir la proposta amb motiu 

de la capitalitat, va haver d’en-
frontar una nova finalitat que era 
coronar la gran celebració. Vam 
haver d’eixamplar la filosofia 
principal per adaptar-nos a la 
magnitud», expressa el director 
artístic i d’escena Jordi Vall sobre 
l’espectacle. Aquest número in-
clourà, doncs, tant música com 
coreografia i una potent creació 
audiovisual. 

«El projecte va sorgir arran de 
veure la tesi doctoral de la mu-
sicòloga Ester Pascual, La vida 
musical a Reus a l’època dels Ma-
teu, un treball que navega en un 
profund arxiu de partitures musi-
cals relacionades amb la ciutat. 
Un tem que Pascual abordarà en 
una conferència aquest dissabte 
(19 h) a l’Orfeó Reusenc», detalla 
Patricia Mercado, des de la com-
panyia El Teatre de les Comèdies. 
A tall de curiositat, durant l’estudi 
i l’organització de l’acte, Mercado 

explica que es van trobar amb 
múltiples obres inèdites i moltes 
en llengua catalana. «Vam veure 
una partitura d’un tema del com-
positor reusenc Fèlix Astol i amb 
sorpresa vam veure que era el 
compositor de La Borinqueña, 
l’himne oficial de Puerto Rico. 
Allà, de fet, no sabien d’on era 
l’autor», detalla. Una altra curio-
sitat que emmarca l’espectacle és 
també el redescobriment de l’obra 
Xavieret i Anna, una composició 
de Xavier Vidal als seus fills, la 
qual no van escoltar mai.  

«De fet, demà ho faran. Malgrat 
que hagi passat molt de temps, ho 
podran fer finalment», se somriu 
Mercado. De fet, vindrà tota la 
família de qui va ser director de la 
Banda Municipal de Reus del 
1919 fins al 1962. Una altra gran 
figura és la de Roseta Mauri, que 
implica l’activitat de les ballarines 
de l’escola Artis. Es realitzarà el 
Pizzicato de Sylvia, de Léo Deli-
bes. «Mauri va ser la creadora 
d’aquesta coreografia i s’ha con-
servat tal com la va idear fins a 
l’actualitat», acota Mercado.  

L’acte d’avui divendres tindrà un 
caràcter més institucional i estarà 
dirigit per Francesc Cerro. In-
clourà una petita síntesi del que 
ha suposat el Reus Capital de la 
Cultura Catalana 2017 i, tot apro-
fitant l’avinentesa, es donarà el 
relleu de la capitalitat cultural ca-
talana a Manresa. A continuació, 
tindrà lloc l’espectacle musical es-
mentat Dos segles d’esplendor. El 
programa de cloenda de la capita-
litat cultural continuarà demà 
dissabte a la plaça del Mercadal 
(19 h). Es tractarà d’un acte festiu 
que inclourà llum, focs artificials 
i música. Els responsables de la 
pirotècnia Igual seran els encarre-
gats de lligar diversos moments 
excepcionals viscuts durant la ce-
lebració de la capitalitat. 

Reus

El Fortuny s’omplirà 
per  la cloenda de la 
capitalitat cultural

Història

Mostra de la segona escena de l‘espectacle de demà on s’immortalitza Reus en el marc del bombardeig de la guerra. FOTO: ALBA MARINÉ

L’acte institucional començarà avui, divendres, a les 21 hores, amb 
l’espectacle ‘Dos segles d’esplendor’, el qual ha tingut una profitosa 
rebuda amb entrades exhaurides

Durant la preparació del 
projecte, es van 
descobrir partitures 
inèdites


