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Redacció
La companyia teatral d’arrel tar-
ragonina, Zona Zàlata, estrena 
l’espectacle Transicions, aquest 
cap de setmana. Sota la direc-
ció de Joan Pascual, arriben dos 
espectacles en un. D’una ban-
da, es parteix de la pantomima 

clàssica romana. En aquest punt 
es podrà conèixer una primera 
història situada a la cada de Me-
cenes. 

Poc a poc, i sense avisar, amb 
una transició subtil, el públic es 
veurà submergit en una nova 
història, la de Santa Barra, que 

se situa en un món actual, pro-
per al teatre dansa. Aquest mos-
trarà les característiques de la 
Comèdia de l’art del segle XXI. 
Així, es buscar anar més enllà 
del fet de gaudir d’una comè-
dia, però a la vegada es busca 
explicar vivències i històries 
diferents. L’obra ha estat escrita 
per Joan Pascual i Enric Garriga. 
Els intèrprets de la companyia 
seran Marta Grau, Álex Manrí-
quez, Toni Martí, Josep M. An-
tiller, Sergi Roig, Enric Garriga i 
Ramon Civit.

L’espectacle es representarà 
aquest dissabte a dos quarts de 
deu de la nit i, diumenge, a dos 
quarts de set de la tarda.  

La companyia local 
Zona Zàlata estrena 
l’espectacle ‘Transicions’ 

CULTURA

Serà al Teatre Metropol dissabte i diumenge

Mariona Forcat
Després de més de dotze anys 
sense trepitjar Tarragona, el duet 
flamenc Los del Río arriben a 
Tarragona amb mig segle de con-
certs a l’esquena. Antonio Rome-
ro i Rafael Ruiz portaran el pro-
per 18 d’abril el concert de gira 
del 50è aniversari dins dels actes 
programats de la Feria de Abril 
de la Tarraco Arena Plaça, que se 
celebrarà del 17 al 19 d’abril.

Com no podia ser d’altra ma-
nera, el concert de gira que por-
taran a Tarragona el van estrenar 
a Sevilla, la ciutat que va veure 
nèixer la seva fama. La TAP, però, 
serà la segona parada d’aquesta 
gira.

Qui no ha ballat la Macarena o 
no recorda Sevilla tiene un color 
especial? Doncs Los del Río van 
convidar ahir en la presentació 
del concert a tots els tarragonins 
a posar-se «els vestits de flamen-
ca i les americanes amb clavells» 
per ballar aquestes i altres can-
çons conegudes. A més, també 
interpretaran algunes temes in-
èdits que apareixeran al seu prò-
xim disc que sortirà a la venda 
abans de l’estiu.

«Venim a la segona edició de 
la Feria de Abril i això ens agrada. 
Perquè estem segurs que totes 
les il·lusions que es van posar a 
la primera, hi seran a la segona i 
encara serà millor. I segur que la 

tercera, encara més, vinguem o 
no nosaltres», va assegurar Ro-
mero. El concert començarà a les 
deu de la nit.

Los del Río seran el plat fort de 
la programació, però la celebra-

ció començarà ja el divendres 17 
d’abril amb un concert de Matil-
de Romero, filla de la bailaora i 
creadora Fernanda Romero i del 
cantant Rafael Farina. Romero 
anirà acompanyada de Loren-
zo Montonya, bailaor de dansa 
clàssica espanyola i de flamenc.

I finalment, el diumenge 19 
d’abril, a les dotze del migdia i a 
les sis de la tarda, la TAP acolli-
rà un espectacle eqüestre amb 

genets que realitzaran diversos 
números d’alta escola, vaquers, 
domatge de circ i una bailaora 
professional amb música de cai-
xa en directe.

El recinte estarà obert diven-
dres des de les set de la tarda a 
les tres del matí i l’entrada cos-
tarà vuit euros. El dissabte obrirà 
a la mateixa hora i el concert de 
Los del Río valdrà euros a pista i 
19 euros a la grada, ja que com a 

novetat, també s’obrirà aquesta 
part per ubicar-hi el públic. A 
més, a la segona graderia es farà 
un sopar vip per veure tot sopant 
el concert. Dissabte, el recinte 
també tancarà a les tres de la ma-
tinada.

El diumenge, la plaça s’obrirà 
a les onze del matí i fins a les vuit 
de la tarda. El preu de l’entrada, 
igual que en la jornada de diven-
dres, serà de vuit euros.

La filla de Rafael Farina 
amb el ‘bailaor’ Lorenzo 
Montoya i un espectacle 
de cavalls la completen
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El color especial 
de Los del Río 
serà el plat fort 
de la Feria de 
Abril de la TAP
El concert serà el el dissabte 19 d’abril i 
divendres i diumenge hi haurà més espectacles

Antonio Romero i Rafel Ruiz de Los del Río, durant la presentació del seu concert a la TAP. 

Redacció
La seu de Tarragona Impulsa 
posarà en marxa avui, a par-
tir de les cinc de la tarda, la VI 
edició de Yuzz Joves amb idees, 
que compta amb la participa-
ció de 25 joves emprenedors 
que han estat seleccionats per 

desenvolupar la seva idea de 
negoci. L’acte comptarà amb la 
presència del tinent d’alcalde de 
Treball i Activació Econòmica, 
Xavier Tarrés.

 Yuzz ofereix durant cinc me-
sos, formació i assessorament 
per elaborar plans de negoci 

basats en idees de base tecnolò-
gica. Aquesta iniciativa està co-
ordinada pel Centro Internacio-
nal Santander Emprendimiento 
(CISE) amb el suport del Banco 
Santander i la col·laboració de 
l’Ajuntament de Tarragona i la 
URV. Als emprenedors se’ls hi 
oferirà un espai per treballar, 
formació gratuïta i tutorització 
personalitzada.

 A més de desenvolupar la 
seva idea de negoci, els respon-
sables dels millors projectes de 
tot l’Estat optaran a viatjar a Sili-
con Valley, per assistir al Fòrum 
Impulsa i,  a la tornada,  optar a 
finançament per posar en mar-
xa el seu negoci.

Comença el Yuzz per 
donar suport a 25 joves 
amb idees de negoci

EMPRENEDORIA

Avui inauguren la sisena edició del programa


