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La

Fira

Centre

Comercial

acull
aquest
divendres
l’inici del sisè festival
Di(vi)nes
que
organitza
l’entitat
altafullenca
Etcètera
22 setembre 2022
Coincidint amb la Festa Major de Misericòrdia a Reus, i Santa
Tecla a Tarragona, aquest divendres 23 de setembre es dona el
tret de sortida a las sisena edició del festival Di(vi)nes a
La Fira Centre Comercial de Reus.

Anna Murillo, protagonista del primer concert del Di(vi)nes,
en una actuació recent. Foto d’Oriol Forn.

Així, a partir de les 21.00h, es podrà escoltar la veu de la
poetessa lleidatana Ester Enrich Coma i posteriorment arribarà
la música de la cantautora Anna Murillo qui, procedent de
Vilassar de Mar, aproparà al públic totes les seves últimes
creacions i altres clàssics que formen part del seu repertori.
Com marca la tradició, el vi és el tercer element clau perquè
a cada concert s’ofereix gratuïtament als assistents una copa
del vi elegit i també una bosseta d’avellanes torrades de la
DOP Avellana de Reus que col·labora en aquest festival. En
aquest cas, el vi del concert serà el Glops de la DO Priorat.
Organitzat per l’associació cultural Etcètera amb l’objectiu
de promoure la creativitat en clau femenina, el festival
Di(vi)nes porta a escena durant tres setmanes a tres poetesses
i tres cantautores. L’esdeveniment va néixer l’any 2017 i es
va consolidar ràpidament per convertir-se en una cita obligada
al calendari cultural català.
Pel que fa als altres dos concerts del Di(vi)nes 2022, la
segona actuació tindrà lloc a la plaça de l’Església
d’Altafulla, el divendres 30 de setembre també a les nou de la
nit, amb la rapsoda i directora teatral Joana Badia a la part
poètica i el concert de la barcelonina Lia Sampai qui
presentarà
creacions.
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La poeta lleidatana Ester Enrich Coma obrirà l’actuació de
demà divendres a La Fira Centre Comercial.
El tercer i últim concert del Di(vi)nes tornarà de nou a La
Fira Centre Comercial de Reus. Serà el divendres 7 d’octubre,
a les 21.00h, amb el tast de poesia la periodista veneçolana
Marianella Yanes i la música de la cantautora italiana Laura
Milazzo.
Com sempre, els tres concerts del festival Di(vi)nes són
gratuïts però en el cas d’Altafulla, si es vol tenir accés a
la copa de vi i les avellanes cal passar abans a recollir la

invitació per l’ajuntament o demanar-la al correu
associacioetcetera@gmail.com perquè hi ha un límit de 150
consumicions. De totes maneres, al concert hi podrà assistir
tothom que vulgui.
626 863 848
info@altafulles.cat

Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
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Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
Email
Subscriure'm

Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..

* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.

Segueix-nos
No et perdis tota l’actualitat d’altafulles.cat a les xarxes
socials
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
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