Recital líric a Tivissa, en el nou projecte
cultural Les Nits a la Baranova

L’Ajuntament de Tivissa ha creat el projecte cultural Les Nits a la Baranova amb la ﬁnalitat de potenciar
aquest espai urbà privilegiat del municipi –arranjat a principi d’any i que ha estat objecte de diferents
remodelacions al llarg dels anys–, tant per a la participació ciutadana com cultural. La plaça de la
Baranova de Tivissa és mirador de les comarques de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat, i de les
muntanyes de Prades, el Montsant, la Figuera, la Picossa, les serres de Cavalls i de Pàndols, els Ports i la
serra de Cardó.
Les Nits a la Baranova comencen avui divendres 1 d’agost (20 h) amb l’activitat gratuïta Reciclabaret, un
espectacle participatiu entre el cabaret i l’animació còmica –que ofereix el Consorci per a la Gestió de
Residus de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta–, pensada especialment per sensibilitzar sobre el
reciclatge des de l’humor, la música i una coreograﬁa esbojarrada.
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El dissabte 9 d’agost tindrà lloc el recital líric “Enamora’t de la lírica!” (22 h), amb la soprano Beatriz
Jiménez Marconi, el tenor Beñat Egiarte i el baríton Carles Daza, els quals, acompanyats al piano per Josep
Buforn, oferiran àries i duos d’òpera de Donizetti, Bizet, Leoncavallo i Verdi. Per a aquest concert, amb
direcció artística del professor i crític d’òpera Roger Alier, s’ha previst la venda anticipada d’entrades
numerades al preu de 10 euros (el cost a taquilla el dia del concert serà de 12 euros), que es podran
adquirir a l’Ajuntament de Tivissa i al punt d’informació turística del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre,
situat a la plaça de Sant Roc de Móra d’Ebre.
Les Nits a la Baranova acabaran el 23 d’agost (22 h) amb una ballada de sardanes amb la Cobla
Mirantfont. Per a més informació: www.tivissa.altanet.org.

