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Homenatge als cinc bombers
morts aHortadeSant Joan
HORTA DE SANT JOAN wHor-
ta de Sant Joan va inaugurar
ahir la plantació de 5.000
arbres en memòria dels cinc
bombers morts en el tràgic
incendi del 2009. El Fons
Nacional Jueu ha liderat el
projecte. Al costat de la plan-
tació s’ha construït una zona
d’esbarjo des d’on es pot veu-
re part del bosc que va ser
calcinat per les flames. Fa-
miliars dels morts van assis-
tir a l’homenatge, amb la pre-
sència del president del Fons
Nacional Jueu a Espanya,
Laurence Franks, i Efi Sten-

zler, president mundial de
l’organització ecologista.
El president de la Generali-
tat, Artur Mas, va lloar la
feina dels bombers que van
participar en l’incendi d’Hor-
ta després de plantar de for-
ma simbòlica un dels arbres.
El Fons Nacional Jueu, amb
el suport de les diputacions
catalanes i diversos munici-
pis, ha fet l’últim any una
crida a la solidaritat d’insti-
tucions i particulars per re-
captar els 250.000 euros ne-
cessaris per fer realitat
aquest projecte. / E. Giralt
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ElCol·legi deMetges lliura
els premis d’excel·lència

BARCELONA wAlberto Fer-
nández Díaz va criticar que
el govern de CiU a Barcelona
només hagi invertit, fins al
30 de setembre, 225 milions
dels 549 previstos per aquest
any, un 41%. El president
del grup popular va destacar
que la previsió d’inversió
del 2012 ja es va reduir un
14% respecte al 2011 i va
advertir l’alcalde Trias que si
vol pactar els pressupostos
del 2013 amb el PP haurà
de deixar en “paper mullat”
el pla d’actuació municipal
aprovat gràcies a l’abstenció
del PSC. / Redacció

La plantació en memòria de la tragèdia es va inaugurar ahir

BARCELONA wQuaranta-dos
metges i quatre equips assis-
tencials van rebre dilluns
els Premis a l’Excel·lència
Professional que atorga anu-
alment el Col·legi de Metges
de Barcelona per reconèixer
professionals amb una trajec-
tòria exemplar. Els premis,
que arriben a la novena
edició, es concedeixen a met-
ges que són una referència
per als seus col·legues, enca-
ra que en general són poc
coneguts fora de la profes-
sió. Segons va explicar
Jaume Padrós, vicepresident
del Col·legi de Metges, els

premis d’excel·lència no
pretenen reconèixer profes-
sionals mediàtics sinó “tra-
jectòries professionals basa-
des en l’honestedat, el com-
promís, l’altruisme, la inte-
gritat i la feina ben feta”.
Entre tots els guardonats,
el que va rebre l’ovació més
gran en l’acte de lliurament
dels premis celebrat al
teatre Romea va ser el
cirurgià i traumatòleg
Albert Sueiras Fechtenburg,
de 86 anys, que va crear es-
cola durant els anys en què
va exercir a l’hospital Vall
d’Hebron. / Redacció

GIRONA wEls Mossos d’Es-
quadra van detenir dijous un
corredor d’assegurances a
Girona per haver-se apropiat
presumptament dels diners
de les pòlisses de 40 clients.
Emili G. C., de 59 anys, veí
de Palafrugell, està ara en
llibertat amb càrrecs. Els
agents van saber de les seves
activitats al juliol. El cas es
va detectar en un control de
trànsit, quan un conductor va
mostrar el rebut de l’assegu-
rança del vehicle sense que
constés en la base de dades.
La companyia reclama al
corredor 14.000 euros. / Efe

Presumpta estafa
d’un corredor
d’assegurances

ElPPcriticaTrias
per invertir només
el 41%pressupostat

CIUTADANS

Al local de Bràvium Teatre, cada un dels assistents a la reestrena s’ha emprovat el seu vestit

Unteatre de luxe
per auna ciutat

en apogeu
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SARA SANS
Reus

E
lls, amb frac i barret.
Elles, amb vestimentes
pomposes: no hi falten
les cotilles, el polissó

per estufar per darrere la faldilla
(ben llarga), barrets i guants fins
al colze. Més de cinc-cents reu-
sencs tenen el seu vestit a punt
per recrear, aquest divendres, i
amb tota mena de detall la inau-
guració del Teatre Fortuny, un
símbol cultural de la ciutat i del
sud deCatalunya. L’original cele-
bració, en què els participants
abillats d’època assistiran a lama-
teixa òpera amb què es va estre-
nar el teatre: Faust, de Charles
Gounod, l’ha organitzat Bràvium
Teatre.
El mateix dia, però 130 anys

després. El 16 de novembre del
1882 va ser “el dia designat per a
la inauguració delmagnífic i gran-
diós edifici aixecat al centre de

l’ala Nord de la plaça Prim i que
es destina a teatre i casino, i que
han tingut la bona idea de donar-
li el nom de Fortuny en memòria
del nostre malaguanyat paisà,
l’eminent pintorMarià Fortuny”.
Així arrencava la ressenya del
Diario de Reus de l’època, també
La Vanguardia o Las Cir-
cunstancias es van fer ressò de la
notícia, que vamobilitzar la socie-
tat reusenca del moment i que
torna a mobilitzar-la ara.
“Estemmolt contents de la res-

posta que hem obtingut, serem
més de 500 persones imolta gent

hi ha dedicatmoltes hores dema-
nera voluntària”, explica Jaume
Amenós, de Bràvium Teatre. Els
convidats han pagat entre 85 i 110
euros en concepte d’entrada i llo-
guer de vestit i molts també ho-
res i hores de feina i entusiasme.
“Conec en Jaume des de fa

molt i em va demanar que els aju-
dés...” explica Jaume Casas.
Aquest home, ara jubilat, que va
treballar durant 48 anys a Cal
Jofré ha pres les mides de bona
part del “públic” del Fortuny.
L’han ajudatDolors Gómez iMa-
rible Fort, que aquesta setmana

encara treballaven contra rellot-
ge. Bràvium Teatre va presentar
“en societat” el projecte a finals
de juliol. Des d’aleshores, els vo-
luntaris han passat pel local del
grup. I amb les mides preses,
s’han encarregat els vestits.
“Hem esgotat les existències de
les dues empreses de Barcelona i
Madrid que ens han servit”, expli-
ca Amenòs. No s’admeten vestits
que no hagin passat el vistiplau
dels organitzadors, que han vol-
gut cuidar fins a l’últim detall.
Fins i tot els acomodadors i els
periodistes que cobreixin l’esde-
veniment hauran de vestir-se di-
vendres vinent d’època si volen
entrar al Fortuny. A més, set
modistes voluntàries més s’han
encarregat de fer els retocs neces-
saris als vestits.
“Els complements sí que depe-

nen de cadascú; molts ja tenim
hora a la perruqueria”, explica la
Dolors. També s’han rescatat
joies antigues que tornaran a
lluir, encara que sigui per un dia.
La idea és que la gent vagi arri-
bant al Teatre Fortuny a partir
de les vuit del vespre, per la qual
cosa es preveu una espectacular
desfilada pels carrers Llovera,
Monterols o el Raval Santa Anna
de Reus.
La vestimenta canvia segons el

lloc del teatre que s’ocupa: la Pla-
tea i el primer pis estan reservats
per a la burgesia més benestant i
el segon pis per als reusencs i la
gent dels poblesmés senzilla. “Jo
vaig amb frac”, apunta PereVirgi-
li, el soci número u de Bràvium
Teatre. Un veterà que participa-
rà ambmitja família en la reinau-
guració del Fortuny: “Elmillor és
que hi ha gent de totes les edats
implicada en el projecte”. I tam-
bé gent coneguda i reconeguda
de la ciutat disposada a disfres-
sar-se. La gent de Bràvium Tea-
tre també recrearà també la pre-
sentació que fa 130 anys va fer
Isidoro Frías.c

]La burgesia que es va
enriquir negociant i co-
merciant va ser la que va
promoure la construcció
del Teatre Fortuny.
L’equipament era una
mostra més de la moder-
nitat i el progrés d’una
ciutat que mirava cap a
Europa. Era l’època del
Reus-París-Londres. A
l’escenari d’aquest teatre
s’han representat al llarg
d’aquests 130 anys obres
de primera línia: no no-
més òperes o les popu-
lars sarsueles, sinó també
teatre, espectacles de
varietats i llargues tardes
de cinema. Amb el mun-
tatge sense precedents
d’aquest divendres, Brà-
vium Teatre també vol
recuperar l’optimisme i
la vitalitat d’aquella socie-
tat civil que va impulsar
la creació del teatre i que
invertia diners per gene-
rar cultura.

Més de 500 persones es vestiran d’època aquest
divendres per ‘reinaugurar’ el Teatre Fortuny

Reustornaal 1882

Els ‘convidats’ han
pagat entre 85 i 110
euros en concepte
d’entrada i de lloguer
de la vestimenta
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