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L’edició d’enguany del
Trapezi, la Fira del Circ
de Catalunya, va deixar
2.303.975 euros a la ciu-
tat, segons s’especifica en
un estudi que va encarre-
gar el Centre d’Arts Escè-
niques de Reus (CAER).
Tenint en compte que

l’edició passada de la fira
va estar marcada per la
pluja, que va afectar la
programació de la tarda i
la nit de dissabte i que es
van suspendre alguns ac-
tes, l’estudi preveu quin
hauria estat l’impacte eco-
nòmic si no hagués plogut:
2.790.101 euros. I si ha-
gués plogut poc,
2.517.479. L’estudi, que
ha dut a terme l’empresa
Ceres, especifica que per
sectors el del comerç és
el que suma la major part
de l’impacte econòmic,
amb 1.409.112 euros. ■

L’última fira Trapezi
va deixar a Reus 2,3
milions d’euros
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a El CAER ha
encarregat un estudi
sobre l’impacte
econòmic de la fira

L’Arquebisbat de Tarrago-
na farà urgentment, la set-
mana vinent, obres a la fa-
çana de l’església de Santa
Maria de Barberà de la
Conca per evitar que hi ha-
gi despreniments, ja que el

temple és un dels edificis
més afectats per l’esquer-
da que va aparèixer fa un
any i que parteix pel mig el
nucli antic, com va expli-
car diumenge aquest diari.
“Cal assegurar tots els ele-
ments de la façana i evitar
que caigui res”, va dir ahir
l’alcalde, Ramon Ribas,

després de la reunió de di-
mecres en què es va decidir
la mesura. Per fer-ho, el
temple tancarà “dues o
tres setmanes”, durant les
quals les misses es faran a
la rectoria, l’edifici annex.

Tot just ahir, tècnics de
l’Institut Català de Geolo-
gia, encapçalats pel direc-

tor, Antoni Roca, van ser al
poble per marcar els cinc
punts on la setmana que ve
instal·laran quatre inclinò-
metres i un piezòmetre per
investigar l’origen de l’es-
cletxa. Abans, el consistori
prepararà la zona per evi-
tar l’afectació a serveis. Se-
gons Ribas, les primeres
conclusions dependran de
la velocitat del moviment:
“Podem estar setmanes o
mesos, però, com més
s’allargui millor perquè vol-
drà dir que es belluga lenta-
ment, i tindran més temps
per estudiar-ho.” ■

CONCA DE BARBERÀ

L’esquerda de Barberà
obliga a actuar a l’església
Ò. Palau
BARBERÀ DE LA CONCA

El dispositiu policial coor-
dinat pels Mossos d’Es-
quadra per eradicar el top
manta als municipis de la
Costa Daurada s’ha tancat
amb el comís de 33.895
objectes falsificats i la de-
tenció de 20 persones per
un presumpte delicte con-
tra la propietat industrial.
En conjunt, dels 830
serveis, el cos ha fet
175 intervencions, en les
quals, a més a més de les
detencions, han quedat
imputades 205 persones
per fets similars i s’han
fet 320 identificacions. El
cap de la regió del cos al
Camp de Tarragona, Jau-
me Giné, assegurava ahir
que la pressió policial ha
estat molt intensa i que
han tingut la col·laboració
dels agents de les policies
locals i de les agrupacions
de comerciants dels
municipis afectats.

No obstant, la interven-
ció en aquesta campanya
de l’àrea territorial d’in-
vestigació (ATI) ha estat
essencial, i així ho reconei-
xia Giné. El cos ha liderat
les actuacions encamina-
des a desmantellar els
punts de venda i de distri-
bució de material falsificat
i ha intervingut més de
14.000 objectes en cinc

operacions. Les actua-
cions més destacades
han estat el desmantella-
ment de dos pisos a Reus
i Salou destinats a ser
llocs d’emmagatzematge
i distribució d’objectes
falsificats als venedors.

El conjunt del dispositiu
s’ha demostrat efectiu, ja
que, com detallava Giné,
“en municipis com ara
Coma-ruga s’ha passat de
150 venedors a cap”. Les
línies d’actuació contra
els venedors s’ha basat
en tres línies: la investiga-
ció de les xarxes de distri-
bució, les patrulles preven-
tives d’agents d’uniforme i
de paisà per les principals
zones turístiques i la coo-
peració permanent amb
les policies locals.

L’efectivitat en comuni-
car els efectes de la venda
ambulant és encara el punt
més feble de l’operatiu. Car-

me Mansilla, sotsdirectora
del Departament d’Interior
al Camp, es mostrava con-
vençuda que hi ha molt ca-
mí per recórrer en la infor-
mació que s’ha de transme-
tre als clients dels venedors
il·legals. En aquest sentit,
va voler desmuntar l’argu-
ment que la compra al top
manta és una via d’ajut als
nouvinguts, majoritària-
ment senegalesos: “Són
persones que vénen a fer la
temporada, amb un bitllet
de tornada, que estan ex-
plotades per xarxes d’eco-
nomia submergida que no
formen part del sistema
contributiu”, va dir. ■

Comissen 33.000 objectes a la
Costa Daurada en el dispositiu
contra el ‘top manta’
a Els Mossos d’Esquadra han detingut 20 persones per un delicte contra la
propietat industrial a La pressió policial permet eradicar diversos punts de venda
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La xifra

La policia local del Vendrell va destruir ahir el material comissat als venedors ■ J.C. LEÓN

14.000
objectes es van comissar
en cinc operacions a magat-
zems i centres de distribució
als petits venedors.


