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El Consorci presenta recurs per la
sentència dels treballadors acomiadats
■ El gerent del Consorci del Tea-
tre Fortuny, Josep Margalef, va
confirmar ahir que l’Ajuntament
de Reus presentarà un recurs de
suplicació davant el Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya
per la sentència dels jutjats de
Reus que declara com a improce-
dents els 5 acomiadaments de tre-
balladorsexecutatsl’abrildel2013.

Margalef va indicar ahir que
«acatem la sentència però ens aco-
llim al nostre dret de presentar re-
curssihoconsideremconvenient».

Per la seva part, l’alcalde de
Reus, Carles Pellicer, no va voler
entrar en valoracions, ja que «en
funció de la resolució del recurs
que hem presentat s’analitzarà
la situació i es valorarà quina és
la millor opció». Això sí, va des-
cartar rotundament que es plan-
tegin l’opció de readmetre els
empleats.

La jutgessa que porta el cas va
donar la raó als 5 treballadors,
tres tècnics d’escenari i dos admi-
nistratius, per considerar que els

acomiadaments són improce-
dents i fruit d’una disputa políti-
ca entre la Generalitat de Cata-
lunya i l’Ajuntament de Reus i no
per motius econòmics com ar-
gumentava el consorci.

En total, les indemnitzacions
que hauran de pagar les tres ad-
ministracions que anteriorment
formaven el Consorci del Teatre
Fortuny –Ajuntament, Genera-
litat i Diputació de Tarragona–,
si no prospera el recurs presen-
tat, seran de 222.000 euros.

Els treballadors acomiadats del Teatre Fortuny assistint a un ple
municipal. FOTO: PERE FERRÉ / DT
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El zoo de vidre, escrita per Ten-
nessee Williams i dirigida per Jo-
sep M. Pou és l’obra més desta-
cada que es representarà en el da-
rrer trimestre de l’any al Teatre
Fortuny. Protagonitzat per Mí-
riam Iscla, Peter Vives, Meritxell
Calvo i Dafnis Balduz, l’espec-
tacle arribarà a l’escena reusen-
ca el 28 de novembre.

També es podran veure repre-
sentades La partida, dirigida per
Julio Manrique, (el 21 d’octubre)
i Mares! Maternitat a crits (el 30 de

setembre), una comèdia amb l’ac-
triu Lloll Bertran al capdavant.

Tot i la presència de les obres
teatrals, la música serà el fil con-
ductor de la programació dels úl-
tims tres mesos d’any. Com a plat
fort en sobresurt el concert de la
cantant Rosario Flores, la filla
petita d’Antonio González El Pes-
caílla i Lola Flores actuarà a Reus
el 10 d’octubre.

Un altre espectacle destacat
és La Jota + bella, que uneix
mitjançant la jota de l’Ebre, la so-
noritat de la cobla tradicional i la
rondalla pròpia de les comarques

del sud. La funció serà el 28 de se-
tembre i anirà a càrrec de la Co-
bla Reus Jove, l’Esbart Reus Dan-
sa i el trio format per Quico el Cé-
lio, el Noi i el Mut de Ferreries.

Completen l’oferta musical
Pere i el Llop, de Sergei Prokofiev
(el 4 d’octubre), Lucia di Lam-
mermoor, de Donizetti (el 4 de
novembre) i Carmina Burana,
d’Orff i la Novena Sinfonia de
Beethoven (el 10 de desembre).

Pel que fa a la dansa, el balla-
rí Ángel Corella torna a Reus el
17 d’octubre amb l’obra A+A, on
comparteix protagonisme amb
el violinista Ara Malikian.

Elmésdestacatenaquestapar-
tat,però,éslagaladedansabenèfi-
ca que tindrà lloc el 15 de novem-
bre. L’espectacle està organitzat
per l’Associació de Professors de
Dansa de les Comarques de Tarra-

gona, el Consorci del Teatre For-
tuny i la Fundació del Teatre For-
tuny i comptarà amb la presència
deballarinslocalsiinternacionals.

Tots els beneficis de l’acte ani-
ran destinats a la investigació de
la malaltia de la leucèmia que duu
a terme la Fundació Josep Ca-
rreras. S’aprofitarà la gala per
conscienciar la ciutadania de la
importància de ser donant de
medul·la.

Des de l’organització, creuen
que la programació de tardor del
Teatre Fortuny garanteix la
presència de música, dansa i tea-
tre de qualitat i, alhora, una ofer-
ta adequada a la diversitat de pú-
blics i de gustos artístics.

Inversió i ingressos
En total, el pressupost per l’edi-
ció d’aquest darrer trimestre
de l’any és de 115.000 euros pels
12 espectacles contractats.
D’aquests diners, se’n preveu

poder-ne recuperar uns 90.000
o 100.000 euros amb les entra-
des i abonaments.

En el primer semestre de l’any,
la inversió va ser de 205.000 eu-
ros, dels quals se’n van ingressar
158.000 amb els 20 espectacles i
23 representacions realitzades.

Per a Josep Margalef, gerent
del Consorci del Teatre Fortuny,
aquest és un dèficit «estructural
i assumible» perquè en la tem-
porada passada es van rebaixar
els preus de les entrades per tal
de ser més competitius. Segons
l’alcalde de Reus, Carles Pellicer,
aquest cost és assumible, ja que
és el que «implica poder fer arri-
bar la cultura a tothom».

Des de principi d’any un total
de 12.000 espectadors han pas-
sat pel Teatre Fortuny, fent que
l’ocupació mitjana de les fun-
cions superés el 80%.

Josep M. Pou dirigeix l’obra, que està protagonitzada per Míriam Iscla, Dafnis Balduz, Peter Vives i Meritxell Calvo. FOTO: DAVID RUANO

‘El zoo de vidre’, gran aposta del
Teatre Fortuny per la tardor

Rosario Flores, Ángel Corella, Lloll Bertran o
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries són
altres noms destacats que passaran per
l’escenari reusenc l’últim trimestre de l’any

Els guanys de la gala
de dansa benèfica
del 15 de novembre
aniran a la Fundació
Joan Carreras

La cantant Rosario actuarà a Reus
el 10 d’octubre. FOTO: LLUÍS MILIÁN / DT
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