
 

 

La Capital de la Cultura Catalana acollirà una 

emissió especial del programa ‘Assaig general’ 

de Catalunya Música 
 

 

El dimarts 11 d’abril, a les 18 h, Catalunya Música oferirà una emissió especial del 
programa ‘Assaig general’, en directe, des del vestíbul del Teatre Fortuny de Reus 
 
Amb motiu de la capitalitat cultural de Reus durant el 2017, es vol posar en relleu la 
importància de ser Capital de la Cultura Catalana, donar a conèixer les activitats que s’han 
previst durant tot l’any i reivindicar la seva intensa activitat musical i cultural. 
 
L’emissió especial del programa ‘Assaig general’ comptarà amb la presència de Carles 
Pellicer, alcalde de Reus, i Montserrat Grau, comissària de la Capital de la Cultura 
Catalana 2017, que parlaran sobre la missió, les accions i els projectes previstos; amb 
Josep Margalef,  director del Teatre Fortuny, amb l’historiador i president del Centre de 
Lectura de Reus, Xavier Filella, que parlarà del Teatre Bartrina i el director d’orquestra i 
director de l’Associació de Concerts de Reus, Marc Moncusí. Farem tertúlia de 
compositors de Reus, amb Joan Magrané i Josep Maria Guix. Conversarem amb 
Rosanna García, professora i cap d’estudis del Conservatori de Reus, amb Jordi Borràs 
de l’associació Ars Aurea Sonora de Castellvell del Camp, amb Xavier Blanc, president 
de l’Orquestra Camerata XXI, i amb Tomàs Grau director de l’Orquestra Camera Musicae. 
A més, també hi haurà actuacions en directe del clarinetista Oriol Estivill, del Duo Sor i 
del Quartet de Corda del Conservatori de Reus i algunes sorpreses més. El programa 
estarà conduït per Maria Montes i Albert Torrens. 
 
Aquest programa estarà disponible després de la seva emissió als webs de Catalunya 
Música i Catalunya Ràdio. 
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