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L'Accents tanca la 8a edició amb
més de 4.000 espectadors
Fins a 24 artistes han passat per Reus, i per altres poblacions del Baix Camp i
del Tarragonès

Ambient al Teatre Fortuny | Festival Accents

El Festival Accents clou la vuitena edició amb un total de 4.170 espectadors i la "satisfacció pel
retorn a la normalitat". Durant dos mesos, fins a 24 artistes han passat per la ciutat de Reus i per
sis poblacions del Baix Camp i del Tarragonès. Segons el director artístic, Isaac Albesa, els
espectacles "s'han pogut desenvolupar amb normalitat, sense canvis de dates, només amb
algunes limitacions pel que fa a l'aforament".
Des de l'organització del festival s'ha valorat molt positivament la presència d'espectadors a
pràcticament tots els concerts i la "bona acollida" a les dues poblacions que s'han incorporat a
l'Accents 2021, el Morell i Botarell, que ja han manifestat la seva intenció de continuar dins la
programació, igual que Riudoms, la Selva del Camp, Mont-roig del Camp i Cambrils.
El futur del festival
Albesa ha avançat que de cara a l'any vinent, el festival "mantindrà la mateixa estructura", però
que segurament incorporarà "alguna novetat i sorpresa" que es desvelarà en els pròxims mesos.
El director artístic ha agraït especialment la col·laboració de les empreses patrocinadores i el suport
de les institucions.
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El Festival Accents és un projecte d'Empenta Cultura que compta amb el suport de la regidoria
de Cultura de l'Ajuntament de Reus, la col·laboració de la Diputació de Tarragona i l'ICEC de la
Generalitat de Catalunya, així com dels ajuntaments de Cambrils, Botarell, Riudoms, la Selva del
Camp, Botarell, Mont-roig del Camp i el Morell. Els patrocinadors d'aquesta edició han estat
Vermuts Miró, la DO Catalunya, la DOP Siurana, la Fundació Privada Reddis, Constècnia i la
Cambra de Comerç de Reus.
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