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PRESENTACIÓ
DIVENDRES, 2 DE JUNY a les 18:00h.

PRESENTACIÓ DE LA FIRA DEL VI SOLIDARI
És una iniciativa que neix l’any 2011 fruit de la implicació de set cellers del
Masroig, de la DO Montsant, que uneixen part de la seva producció per
elaborar 2.500 ampolles solidàries que es comercialitzen en el marc de la
Fira del vi solidari. La recaptació de la venda de les ampolles va destinada
íntegrament a la recerca en càncer infantil que es desenvolupa a l’Hospital
Sant Joan de Déu. Els impulsors del projecte van ser Orto vins, Coca i Fitó,
Dit Celler, Cellers Can Blau, El Vi a Punt, Celler El Masroig i Mas de
l'Abundància. Actualment continuen en la iniciativa tots els cellers excepte
El Vi a Punt i Mas de l’Abundància. Des de l’any passat Masroig vi solidari
compta amb el suport de la DO Montsant. En les sis edicions anteriors, la
iniciativa ja ha aportat més de 120.000 euros per seguir avançant cap a teràpies personalitzades pels
nens que pateixen càncer i que no han respost als tractaments estàndard.
La fira se celebra el primer cap de setmana de juny al Masroig. L’Ajuntament i tot el teixit associatiu local
col·laboren desinteressadament en aquesta iniciativa. Dues setmanes abans, es fa la presentació de la
fira amb la presència dels nostres padrins. La fira del vi solidari és una jornada festiva farcida de
nombroses activitats i en què es pot comprar el vi solidari a 10 euros i degustar els productes dels cellers
organitzadors i els d’un celler convidat. Per aquells que no hi poden assistir es disposa d’un estoc
d’ampolles disponibles per comprar on-line.
ENTRADA LLIURE
CLUB DE LECTURA BRAVIUM - ÒMNIUM
DIJOUS, 8 DE JUNY, a les 20:00 hores
COL.LABORA:

MASSA FELICITAT (Relats)
d’Alice Munro Sessió conduïda per Carme Andrade

Comentari del llibre

sinopsis
Una família passeja un dissabte a la tarda per un bosc on la copa dels arbres
dissimula coves traïdores. El fill gran cau en una d’elles, i tota la seva vida queda
afectada pel descobriment d’aquesta veritat: sota la superfície llisa dels
esdeveniments hi ha esquerdes que ens atreuen. Els personatges d’aquesta col·lecció de deu contes
experimenten tots la caiguda en una gran esquerda. I, a través seu, el que Alice Munro desperta en
nosaltres és el vertigen —la por i la seducció— del daltabaix.
"Alice Munro dóna a cada un dels seus contes la fondària, la intel·ligència i la
precisió que molts novel·listes aboquen en l’obra de tota una vida
Alice Munro, nascuda el 1931 en una zona rural de la província d'Ontàrio, va
publicar el seu primer conte l'any 1950 i, al cap de divuit anys, el seu primer
volum, Dance of the Happy Shades. Casada dues vegades i mare de quatre
filles, ha experimentat i escrit tot el que significa constrènyer la vida pròpia dins la vida familiar. La
seva obra, construïda gairebé tota en forma de relats ("Veig la vida com peces separades que no
acaben d'encaixar mai"), ha estat guardonada el 2013 amb el Nobel de Literatura: aquí podeu sentirla entrevistada després del premi.
ENTRADA LLIURE
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MERCAT AL MERCADAL
DISSABTE, 10 DE JUNY a partir de les 18:00 hores

18ª. EDICIÓ DEL “MERCAT AL MERCADAL”
Dissabte 10 de juny, a partir de les 18:00 h, la plaça del Mercadal es
traslladarà a la meitat del segle passat per viure una nova edició del
«Mercat al Mercadal». Els paradistes del Mercat Central de Reus
recrearan l'antic mercat que es feia a la plaça i vendran els seus
productes utilitzant el sistema de mesures de l'època.
La divuitena edició del Mercat al Mercadal tindrà la participació
de 70 figurants del Bravium que representaran oficis i personatges d'època per donar encara més
vida al muntatge. Una recreació històrica de l'antic mercat que es realitzava a la plaça del Mercadal.
A càrrec de Bràvium Teatre, l'Associació de Paradistes del Mercat Central de Reus i l'Associació
d'Amics del Cavall del Baix Camp.

El mercat al Mercadal
Històricament, a Reus, el dret de fer mercat el dilluns fou autoritzat per part del rei Jaume II a principis
del segle XIV i fou ubicat a la plaça que fins avui li dóna el nom: del Mercadal. Amb la construcció de
l'actual Mercat Central el 1948, el mercat es traslladà i ha arribat així fins a l'actualitat. Amb motiu de
la celebració de 50è aniversari d'aquest mercat, es cregué oportú realitzar la recreació de l'antic
mercat del Mercadal en la seva ultima època, dels anys trenta i
quaranta, una recreació que s'ha anat repetint amb molt d'èxit
cada any en els dies previs de la festa major. La plaça del Mercadal
es transforma, i gràcies a la col·laboració dels paradistes del Mercat
Central podem trobar un mercat com en el segle passat. Amb uns
paraigüets molt singulars, la fruita i la verdura en cabassos i les
paperines de paper com a bosses, els reusencs poden comprar tal
com ho feien els seus avis, o molts avis tal com ho feien quan eren
petits, a unitats, dotzenes, grapats... Però no només hi podem trobar menjar sinó que, a càrrec de
Bravium Teatre, uns personatges de l'època, molt peculiars, amenitzen la tarda amb històries i oficis ja
quasi bé perduts (barbers, esmoladors, venedors de llaminadures, enterramorts...); uns vells records
per als grans i un viatge en el temps per als més joves.
-

DILLUNS, 5 DE JUNY a les 18:00 h. Joves 2 I Joves 1
DIJOUS, 8 DE JUNY a les 18:00 h. NENS 1 i NENS 2
DIUMENGE, 11 DE JUNY a les 11:00 h. Nens 1 i 2 i Joves 1
DIUMENGE, 11 DE JUNY a les 18:00 h. Joves 2 i Adults + interpretació
de cançons
DILLUNS, 12 DE JUNY, a les 20:00 h. Adults + interpretació de cançons

7ª. MOSTRA DELS ALUMNES DEL TALLER DE TEATRE
“TOTS ELS DILLUNS DEL MÓN” de les Artistes locals.
La companyia reusenca de teatre 'Les Artistes Locals' ha organitzat, a partir del
17 de febrer i fins el 13 de juny, tres cursos al Bravium Teatre. Un per a joves de 12 a
18 anys, un altre per adults a partir de 19 anys i com a novetat un dedicat als més
petits de 6 a 11 anys. Realitzat els dilluns, els dimarts i els dijous a la tarda. Cursos
dedicats a fer un tast de tots els aspectes teatrals, des de la improvisació, a
l’expressió corporal i la veu, i la posada en escena de tot això davant d’un públic.
Aquest és un petit espai on nosaltres, Les Artistes Locals, volem mostrar unes línies
dibuixades, unes pinzellades de la nostra vida, un alè de la nostra alegria, un gota de suor de la nostra
feina i un crit de les ganes de seguir! En definitiva, aquest és el nostre petit racó que el volem compartir
amb tots vosaltres, perquè ens agrada ensenyar el que a nosaltres ens fa viure, moure i gaudir: EL
TEATRE!
PREU ENTRADA ÚNICA: 3 EUROS
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DIUMENGE, 25 DE JUNY a les 21:00 hores
DILLUNS, 26 DE JUNY a les 21:00 hores
DIMARTS, 27 DE JUNY a les 21:00 hores

“VARIETES DE SANT PERICU”
ALS JARDINS DE LA CASA RULL

, (Cr. Sant Joan, 27),
Espectacle de varietats de San Pericu. Diferents grups i artistes de les més
diverses vessants fusionen els seus coneixements per a presentar-nos un
espectacle de varietats diferent cada dia. Teatre, música, dansa, màgia,
humor, etc, es barregen en uns espectacles sorprenents i esbojarrats.
Sota la coordinació del col·lectiu de Bravium Teatre.
ENTRADA LLIURE

BONA FESTA MAJOR!!
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