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Estrelles de Hollywood en un 
anunci al Palau de Congressos

L’actor Mads Mikkelsen durant el rodatge.

Els actors de Hollywood Mads 
Mikkelsen i Soia Boutella pro-
tagonitzen la campanya publi-
citària de l’empresa alemanya 
d’il·luminació Occhi que es va 
rodar íntegrament al Palau Fi-
ral i de Congressos del 21 al 23 
d’agost amb el suport de l’oici-
na d’atenció als rodatges del Pa-
tronat Municipal de Turisme, la 
Tarragona Film Oice.  Occio 
és una de les empreses més 
innovadores en il·luminació i 
líder de mercat a Alemanya en 

el sector d’il·luminació de dis-
seny i alta qualitat. El rodatge 
ha deixat un impacte econòmic 
d’aproximadament 80.000 eu-
ros. La presidenta del Patronat 
Municipal de Turisme, Inma 
Rodríguez, destaca que «aques-
tes xifres i la rellevància dels 
rodatges que ha acollit Tarrago-
na durant el 2018 ens indiquen 
que l’esforç per convertir l’acti-
vitat de la Film Oice en un dels 
eixos estratègics de la promoció 
turística de la ciutat».  Redacció
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El Teatre Tarragona acull aquest 
dissabte 10 de novembre a les 
21 h. l’estrena de l’obra de teatre  
Equus de Peter Shafer. La com-
panyia Cop de Teatre dirigida per 
Denis Fornés presenta la prime-
ra adaptació al català d’aquesta 
obra  del britànic Peter Shafer 
estrenada als anys 70 i basada 
en fets reals. Pujaran a l’escenari 
tarragoní set actors i actrius, en-
capçalats pel jove protagonista, 
Lluís Arruga, acompanyat per 
Carles Fígols, Chantal Aimée, 
Joan Raja i l’actriu tarragonina 
Mercè Rovira, entre d’altres. El 
conseller Francesc Roca va agrair 
ahir a la companyia que Tarrago-
na hagi estat la ciutat escollida 
per l’estrena absoluta d’aquesta 
obra que es podrà veure en català 
per primera vegada.
Equus és un dels grans clàs-

sics teatrals del segle XX. Peter 
Shafer presenta un text gairebé 
detectivesc, una aproximació 
íntima a la igura del jove Alan 
Strang a través de les converses 
tingudes amb el seu psicòleg, 
Martin Dysart, que fan referèn-

cia a les passions i desenganys 
més personals del protagonista i, 
alhora, als diversos personatges 
que conformen el text. Una his-
tòria que condueix ins a l’escena 
del crim i que ofereix moments 

d’intensitat poètica, repulsió, joc 
i acció en el que no deixa de ser 
un retrat naturalista de la socie-
tat. «És una història dura i com-
plexa», va explicar el director, 
Denis Fornés. «Hem treballat en 

una posada en escena preciosis-
ta». L’actriu Mercè Rovira ha des-
tacat que l’obra tracta la història 
d’un jove personatge que porta la 
seva passió al límit. L’entrada té 
un preu de 18 euros.
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La psicoanàlisi arriba al Teatre 
Tarragona amb el clàssic ‘Equus’ 
La companyia Cop de Teatre ha adaptat per primera vegada al català aquesta obra original 
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L’actor Lluís Arruga, en un moment de la funció.
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Fomentar l’activitat física de la 
societat a través d’activitats a 
l’aire lliure. És l’objectiu de la 
campanya #EmpiezaXti / Activa 
tu vida de la Fundación España 
Activa, la Fundación Depor-
te Joven del Consell Superior 
d’Esports, amb col·laboració de 

Coca-Cola i la participació de 
l’Ajuntament de Tarragona. El 
projecte arriba aquesta tardor a 
Tarragona durant quatre caps de 
setmana consecutius, després 
que comencés a Màlaga el pas-
sat mes de setembre i es desen-
volupi actualment a Logronyo.

Per participar a les activitats 

gratuïtes només és necessari 
apuntar-se al web www.empie-
zaxti.com o presentar-se al Parc 
de la Ciutat els dies 10, 17, 24 
de novembre i 1 de desembre i 
inscriure’s allà mateix. En tots 
els casos les activitats es desen-
voluparan de 10.30 a 13 h. Entre 
les activitats programades, exe-

cutades per experts hi ha una 
gimcana  en forma d’aventura 
pirada, una caminada on estan 
convidades les persones més 
grans de 65 anys , exercicis dinà-
mics  i activitats per al públic ge-
neral  relacionades amb la mobi-
litat, treball amb el pes corporal 
i activació general de tot el cos.
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‘#EmpiezaXti/Activa tu vida’ proposa  
activitats físiques al Parc de la Ciutat

ESPORT

El projecte comença aquest 10 de novembre i tindrà lloc durant quatre caps de setmana

El Parc de la Ciutat, en una imatge d’arxiu.


