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El grup de jazz de recent creació Stromboli Jazz Band actuarà 
aquest vespre, a partir de dos quarts de deu, al Teatre Magat·
zem. Els seus diferents formats instrumentals ha fet que els 
escullin per participar en Festival de Jazz de San Sebastian 
d’enguany. Les entrades tindran un cost de 10 euros. Redacció

La Stromboli Jazz Band avui al Magatzem

CEDIDA

Redacció
El Corte Inglés ha posat en mar·
xa una nova política de preus per 
l’àrea d’alimentació a partir de 
la qual ha seleccionat els 4.500 
productes més demandats del 
cistell de la compra per fixar un 
índex mínim de preus i garantir 
que a les seves botigues es pugui 

adquirir tot sempre a preus de 
màxima competitivitat.

Aquest llistat de preus es revi·
sarà setmanalment en totes les 
categories de productes frescos 
(fruites, verdures, peix, marisc, 
xarcuteria i carn) i cada quinze 
dies a l’àrea d’ultramarins, dro·
gueria i perfumeria. Es tracta 

d’una acció estratègica, de caràc·
ter estable, amb vocació de per·
manència capaç de respondre les 
demandes del consumidor.

Aquesta iniciativa posa de ma·
nifest la vocació d’El Corte Inglés 
cap a les marques de fabricant, 
dins d’una proposta comercial 
que es caracteritza per un am·

pli assortiment amb tot tipus de 
productes adequats a totes les 
necessitats, gustos i possibilitats 
econòmiques.

A més, el grup mantindrà la 
seva política de marques pròpies 
dins dels principis de varietat, 
assortiment i competitivitat que 
el caracteritzen. Les marques El 
Corte Inglés i Hipercor són sinò·
nim de garantia amb una excel·
lent relació qualitat·preu. Aliada, 
amb més de 600 productes de 
referència, se situa sempre com 
la millor opció en preu perme·
tent el màxim estalvi i Veckia, 
amb més de 250 referències, és 
la marca de perfumeria bàsica 
especialitzada.

COMERÇ

El Corte Inglés llança una 
nova estratègia de preus
Volen garantir el preu més competitiu en 4.500 productes d’alta demanda

La Banda Iniciació de 
la BUMT fa un cicle de 
concerts a les escoles 
de la ciutat

La Banda Iniciació de la Ban·
da Unió Musical de Tarragona 
(BUMT) ha iniciat aquest any 
el programa «Escolta la Banda 
a l’escola». Aquest programa 
forma part del mètode peda·
gògic de la banda unió musi·
cal, amb la finalitat de formar 
els músics que s’inicien i de 
donar a conèixer la música de 
banda a les escoles. Aquesta 
formació està composta per 
nens a partir dels 8 anys, així 
com per adults que s’inicien 
en la música, i ofereix la possi·
bilitat de tocar en públic com a 
complement bàsic en el procés 
formatiu. Dins d’aquest pro·
grama, el proper dia 16 de juny, 
en el marc de les festes de final 
de curs del col·legi Sant Pau de 
Tarragona, la banda d’iniciació 
oferirà un concert a les set de 
la tarda. Redacció

Nova conferència 
del Col·lectiu de 
Compositors sobre el 
futur de la cobla

El Col·lectiu de Compositors 
de Tarragona ha organitzat 
per demà dissabte a la tarda 
una conferència amb el nom 
El futur de la cobla: està en les 
ballades de sardanes o en la 
música de concert?. En aques·
ta ocasió el ponent serà el di·
rector d’orquestra Francesc 
Rius. Aquesta col·lectiu està 
format per 17 compositors de 
la província de Tarragona, de 
diferents edats, estils i forma·
ció. La seva voluntat és la de 
promoure les obres de nova 
creació i donar·les a conèi·
xer entre el públic, a banda 
de voler crear espais de debat 
sobre la música actual a Tarra·
gona. La conferència es farà a 
la sala d’actes del Museu d’Art 
Modern, al carrer Santa Anna 
número 8, a partir de les sis de 
la tarda. Redacció

L’ONCE celebra aquest 
diumenge l’habitual 
Pujada al Llorito
L’ONCE organitza aquest pro·
per diumenge, 10 de juny, la 
tradicional Pujada al Llorito. 
Amb el lema Tarragona per 
la integració, més de 1.000 
persones realitzaran aquests 
cursa popular que sortirà des 
del Port Esportiu a dos quarts 
de deu del matí i es recorrerà 
tot el tram que separa aquesta 
zona del santuari del Llorito. 
L’organització va a càrrec de 
l’ONCE, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament i d’altres enti·
tats i empreses. Redacció

Tarragona celebra 
diumenge la festivitat 
de Corpus
Tarragona celebra aquest diu·
menge la festivitat de Corpus. 
A partir de les nou del matí 
al claustre de la Catedral es 
podrà veure el tradicional Ou 
com Balla i a dos quarts de 
dotze als Jardins de la Casa de 
la Festa acolliran un concert 
de l’Aula d’Instruments Tradi·
cionals de l’Escola Municipal 
de Música. A un quart de vuit 
del vespre sortirà des de la Ca·
tedral la Processó del Corpus, 
acompanyada per diferents 
elements festius. Redacció

SOCIETAT

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Tarragona va acollir ahir al 
vespre l’acte de lliurament dels diplomes d’Agraïment al Servei 
Comercial. Es tracta d’un reconeixement que anualment es té 
amb tots aquells botiguers que s’han jubilat durant l’últim any. 
L’acte el va presidir la regidora de Comerç, Patrícia Anton. 

Els diplomes d’agraïment al Servei Comercial
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