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Des de la setmana passada, un 
grup de refugiats del Centre 
d’Acollida de Reus participa en 
les activitats de la colla castellera 
Xiquets de Reus. Es tracta d’una 
vintena de persones, de diverses 
edats i procedents de països dife-
rents, que després d’una xerra-
da del Centre d’Acollida, que va 
tenir lloc el passat 28 d’agost al 
local de la colla, van quedar-se a 
l’assaig, que se celebra habitual-
ment els dimarts i els divendres 
al vespre.

La presència del grup de re-
fugiats es va repetir a l’assaig de 
divendres passat, durant el qual 
van participar de forma activa 
i se’ls van oferir samarretes de 
l’entitat. I davant d’aquesta si-
tuació, des de l’entitat se’ls va 
proposar si volien acompanyar 
la colla a l’actuació que tenien 

els Xiquets diumenge passat a 
la Festa Major de Cambrils. Fi-
nalment, 22 persones del Centre 
d’Acollida es van sumar a la colla 
reusenca, i van participar en l’ac-
tuació fent pinya amb els de la 
camisa avellana.

Com va comentar el president 
dels Xiquets de Reus, Lluís Palle-
jà, la colla està totalment oberta 
a aquest tipus de col·laboració, i 
els refugiats que vulguin seguir 
participant en les activitats de la 
colla, hi són completament ben-
vinguts. Fins i tot va remarcar, 
que tenint en compte la seva si-
tuació econòmica, des de la colla 
se’ls facilitaria poder formar part 
de l’entitat, sense haver de fer 
front a la quota de soci.

Aquesta iniciativa dels Xi-
quets de Reus, respon al caràcter 
integrador i cohesionador que 
caracteritza el fet casteller, ja que 

es tracta d’una activitat de grup 
en què la forma d’assolir objec-
tius és la suma dels esforços col-
lectius.

Promoure la integració
Des de CEAR, la Comissió Es-
panyola d’Ajuda als Refugiats, 
entitat que gestiona el centre de 
Reus, es mostren satisfets amb 
aquesta col·laboració, ja que un 
dels seus objectius és fomentar 

que els seus usuaris coneguin 
l’entorn i s’hi integrin a través 
d’activitats de lleure, i l’activitat 
castellera n’és un gran exemple. 

A més, consideren que partici-
par en una colla amb massa so-
cial com els Xiquets de Reus, pot 
ajudar els refugiats a crear xarxes 
socials amb la gent de la ciutat, 
un fet de gran importància per a 
persones nouvingudes.

Des del Centre d’Acollida 
de  Refugiats de la ciutat, que 
està en funcionament des de fa  
aproximadament un mes, tre-
ballen també amb l’Ajuntament 
de Reus i amb entitats com el 
Mas Carandell, per oferir cursos 

d’idiomes als refugiats i treballar 
en la seva inserció sociolaboral. 
També preparen tallers per als 
centres educatius de primària i 
de secundària, per donar a co-
nèixer als més joves quins mo-
tius poden portar una persona a 
ser demandant d’asil, fomentar 
l’interès per conèixer els refugi-
ats i per combatre els estereotips 
i els rumors que fomenten la xe-
nofòbia.

Des del centre estan oberts 
a les iniciatives que tinguin per 
objectiu fomentar la integració 
dels nouvinguts, i qualsevol enti-
tat local que hi vulgui col·laborar, 
serà benvinguda. 
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Els Xiquets de Reus 
obren la colla al 
Centre d’Acollida 
de Refugiats
Una vintena de nouvinguts van participar en els 

assajos de l’entitat i van anar a una actuació 

CEDIDA

Alguns dels refugiats fent pinya amb els Xiquets a l’actuació de diumenge a Cambrils. 

Aquesta iniciativa respon 
al caràcter integrador 
que caracteritza  els 
castells i les colles

Cerro-Ferran porta 
‘Faust’ de Goethe al 
Cicle Grans Mestres 
del Teatre Fortuny

El pròxim 2 d’octubre arriba 
al Teatre Fortuny de Reus el 
clàssic de Goethe Faust, ho fa 
de la mà del director Francesc 
Cerro-Ferran al Cicle Grans 
Mestres. Aquesta iniciativa, 
que ja fa temps que dura i que 
sembla tenir èxit entre el pú-
blic reusenc, pretén apropar 
als espectadors els textos mí-
tics dels grans clàssics teatrals 
d’una forma diferent i trenca-
dora. Actors de primera línia 
del panorama català porten a 
l’escenari els textos de grans 
autors i ho fan amb el mèto-
de de la lectura dramatitza-
da. En el cas de Faust, l’obra 
que es podrà veure adaptada 
pel mateix director, Francesc 
Cerro-Ferran, a l’octubre, 
seran les veus d’actors reco-
neguts com Andrés Herrera, 
Belén Fabra i Ernest Villegas. 
Faust, l’obra més coneguda de 
Goethe, tracta temes metafí-
sics, i transcorre entre el cel 
i l’infern, amb un diàleg que 
interpel·la directament a Déu, 
a través del seu ésser humà 
favorit, Faust. Una obra sobre 
la corrupció i la divinitat, que 
arriba en una versió totalment 
diferent i arriscada al Teatre 
Fortuny. Redacció

‘La Quarta Via’ a la 
independència arriba 
a la Sala Santa Llúcia 
aquest diumenge

La Sala Santa Llúcia serà esce-
nari aquest diumenge a les vuit 
del vespre de la representació 
de l’obra La Quarta Via,de la 
companyia T-Atraco Teatre, 
una obra sobre el procés so-
biranista, en què un mosso 
d’esquadra i un independen-
tista s’uneixen i confabulen 
per aconseguir la indepen-
dència de Catalunya. Robert 
Govern i Joan Valentí són els 
protagonistes d’aquesta obra 
que es podrà veure diumenge 
a l’escenari reusenc. Govern i 
Valentí són també els funda-
dors d’aquesta companyia, T-
Atraco Teatre, que va ser crea-
da l’any 1996 i que va debutar 
amb un espectacle de creació 
pròpia anomenat Txèkhov, que 
n’és de dura la vida de l’artista, 
una sàtira sobre el panorama 
del teatre català que va tenir 
un gran èxit i que va donar ales 
a aquesta companyia, que ha 
fet de l’humor una forma d’en-
tendre el teatre. Amb l’obra La 
Quarta Via, afegeixen a comè-
dia a un tema de rabiosa actua-
litat al país, i posen humor a la 
situació actual. L’obra es podrà 
veure aquest diumenge dins la 
programació de setembre de la 
Sala Santa Llúcia. Redacció

Redacció

El Festival INFINIT se celebra 
aquest cap de setmana, durant 
els dies 7, 8, 9 i 10 de setembre 
a les instal·lacions de iraReus, 
al Tecnoparc. Aquesta cita cul-
tural comptarà amb alguns dels 
millors grups musicals de tri-
buts, tant internacionals com 
nacionals. Durant cada un dels 
dies que dura el festival, hi ha 
programats dos grans concerts 
t amb la participació d’alguns 
dels millors grups de versions 
locals. Aquests grups actuaran 
com a teloners a l’escenari prin-
cipal, gaudint així del protago-
nisme d’arrencar els concerts. 
Chipper & The Wave seran els 
encarregats d’actuar el diven-
dres 7 de setembre abans que 
ho facin el grup britànic tribut 
d’Abba, que va guanyar el Na-
tional Tribute Music Awards 
l’any passat i el grup de tribut a 
Daft Punk, procedent d’Irlanda. 
El concert començarà a les sis 
de la tarda amb l’actuació del 
grup local. El dissabte 8 de se-
tembre arrancarà amb l’actua-

ció dels Sardina’s Golden Rule 
que actuaran com a teloners 
del grup italià de tribut als Bee 
Gees, que compta amb la parti-
cipació de la banda original que 
actuava amb el popular grup 
britànic, i un dels plats forts 
serà el tribut a Tina Turner, de 
la mà de Justine Riddoch i el seu 
Totally Tina. Aquest concert 
també comptarà amb la presèn-
cia del grup reusenc SetLab. El 
diumenge serà el torn del grup 
de covers de música d’arrels 
jamaicanes Radio Reggae per 
seguir amb les dues grans ac-
tuacions de la jornada amb The 
Buzz Lovers, tribut a Nirvana, 
i de Mind2More, triple tribut 
a Simple Minds, U & Depeche 
Mode. El darrer dia de festival 
comptarà amb el grup Filferro, 
que pujaran a l’escenari abans 
que ho facin el tribut a Lady 
Gaga, de la mà de Donna Marie, 
i Forever Jackson. Més enllà de 
les actuacions musicals també 
s’han programat altres activi-
tats com, per exemple, un cicle 
de cinema musical.

Divendres arrenca 
el festival de tributs 
INFINIT a firaReus
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Grups locals faran de teloners als concerts
Redacció

Quatre músics, un timbal i tres 
gralles, acompanyaran el Lleó 
petit, que es presentarà en soci-
etat el proper 22 de setembre, un 
cop sorgit del taller de l’escultor 
Manel Llauradó. En detall, es 
tracta de Marc Sabater, Ramon 
Tella, Lluc Rehues i Albert Sans. 
Els quatre interpretaran una 
adaptació de la música del Lleó, 
realitzada per Daniel Carbonell, 
i que ha consistit en «abaixar 
claus» a les partitures originals. 
La música serà més curta, tenint 
en compte que els portadors del 
Lleó petit són nens. La colla del 
Lleó va donar a conèixer ahir les 
cares de la formació que posarà 
ritme a la nova bèstia. 

La roba dels portadors del 
nou element del seguici pe-
tit serà una rèplica de la dels 
portadors del Lleó. El preu del 
projecte del Lleó petit, inclosa 
la corona que dissenya la joiera 
Siat Sans, frega els 15.000 euros. 
L’Àliga petita i la Mulasseta se-
ran els padrins de la bèstia. Pel 
que fa a la imatge del Lleó petit, 
aquest mostra unes orelles més 
grans i un pelatge més curt que 

el seu pare, conseqüència de la 
voluntat d’haver-li volgut donar 
un aspecte més de cadell. Serà 
tot de color daurat, coronat i 
amb un mantell on lluirà l’escut 
de la ciutat. La peça serà porta-
da interiorment per dues perso-
nes. La igura, un cop acabada, 
pesarà prop de 30 quilos i farà 

una mica més de dos metres 
d’alçada.

Aproitant que el Lleó petit ja 
hi era, el Lleó ha passat també 
per les mans de Llauradó per 
fer-se els darrers retocs abans 
de la Festa Major de Misericòr-
dia, consistents en reparacions 
supericials de la pintura. 

OLÍVIA MOLET

La formació que acompanyarà la bèstia, va presentar-se ahir.  

Un timbal i tres gralles faran sonar 
la música del Lleó petit

TRADICIÓ

Daniel Carbonell ha adaptat partitures del Lleó i les peces són més curtes


