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L’antiga seu de l’Escola d’Art de 
la Diputació a Reus al passeig 
de la Boca de la Mina esdevin·
drà el nou Giny, el Centre de les 
Arts Gestuals i del Circ de Reus. 
L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, 
i el president de la Diputació de 
Tarragona, Josep Poblet, van sig·
nar ahir el conveni de cessió de 
l’ediici, que serà de titularitat 
municipal. 

Tal com va anunciar l’alcalde 
fa uns mesos, l’Institut del Tea·
tre de Barcelona –depenent de 
la Diputació de Barcelona– col·
laborarà en el projecte d’implan·
tar els estudis de circ i teatre ges·
tual a Reus. 

Així, el conveni signat té una 
vigència de dos anys prorroga·
bles i permetrà la posada en fun·
cionament d’un centre de forma·
ció pioner, dedicat a la formació 
en circ i teatre gestual. Segons 
l’acord signat aquest dimarts, 
la Diputació de Tarragona cedi·
rà les dependències de l’escola 
per ubicar·hi el nou centre de 
formació en circ i teatre gestual 
i, al mateix temps, col·laborarà 

econòmicament en el inança·
ment de les obres d’adequació 
d’aquest espai. 

Pel que fa a l’Ajuntament de 
Reus, redactarà el projecte tèc·
nic corresponent a aquest espai, 
i durà a terme les obres i instal·
lacions necessàries i l’equipa·
ment adient. També elaborarà el 
projecte, la memòria i altra docu·
mentació docent per a la implan·

tació dels estudis i sol·licitarà a 
la Generalitat de Catalunya el 
reconeixement corresponent del 
nou centre, del qual en tindrà la 
gestió. 

Per la seva banda, la Diputació 
de Barcelona, a través de l’Insti·
tut del Teatre, donarà el suport 
tècnic i l’assessorament especi·
alitzat necessari a l’Ajuntament 
de Reus per tal que el projecte, 

memòries i altra documentació 
docent necessària per a la im·
plantació dels estudis de circ i 
teatre gestual a la ciutat de Reus 
s’adigui a les potencialitats, di·
namisme, rigor i qualitat que, en 
l’ensenyament de les arts escè·
niques, es requereix en l’àmbit 
europeu.

La previsió és que a partir del 
curs vinent ja es puguin portar 
a terme activitats formatives en 
aquest nou centre. En aquest 
sentit, es preveu que a l’actual 
seu del Giny del carrer de Pere 
Cavallé Llagostera s’hi continu·
ïn impartint cursos relacionats 
amb les arts gestuals, orientats 
en aquest cas a públics més am·
plis.

L’ediici que acollirà el nou 
Giny va ser la seu de l’Escola 
d’Art i Disseny de la Diputació 
a Reus des de 1998 a 2014, data 
en què aquests ensenyaments es 
van traslladar al nou ediici del 
carrer del Vent. L’ediici té una 
superfície de 2.507 metres qua·
drats que inclouen un gran pati 
central i disposa d’una gran zona 
d’aparcament.

CULTURA

El Giny es traslladarà a l’antiga seu 
de l’Escola d’Art a la Boca de la Mina
L’Institut del Teatre col·laborarà en el projecte d’implantar els estudis de circ i teatre gestual a Reus
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Carles Pellicer i Josep Poblet, ahir a la Diputació. 

ENSENYAMENT
CRISTINA AGUILAR

L’Audiència Pública va ser ahir al Saló de Plens. 

La igualtat de gènere, eix dels 
consells d’Infants Ciutadans
Les propostes orientades a mi·
llorar la igualtat de gènere van 
centrar ahir les intervencions 
dels infants i els joves a sengles 
plenaris dels consells munici·
pals d’Infants Ciutadans i de 
Joves a Secundària. Ahir al matí 
es va desenvolupar l’Audiència 
Pública del Consell d’Infants 
Ciutadans, presidida per l’al·
calde, Carles Pellicer, i en què 
van prendre la paraula més de 
40 nens i nenes d’una vintena 
de centres educatius. A la tarda 
es van presentar les conclusi·
ons dels estudiants de secun·
dària a Cal Massó.  Algunes de 

les propostes defensades són: 
fomentar la creació d’equips 
mixtes sense tenir en compte 
si és més practicat per dones o 
homes, fer classes de sexualitat 
a les aules per conscienciar so·
bre la violència de gènereevitar 
les conductes sexistes i la distri·
bució desigual de nois i noies a 
les classes, crear un programa 
d’autodefensa que inclogui 
taules rodones sobre violència 
de gènere i tallers d’autodefen·
sa personal o sancionar/boni·
icar les empreses les quals no 
estiguin igualats els sous entre 
treballadors i treballadores. 

El PSC substitueix la seu electoral 
per més presència als barris

POLÍTICA

Vallès vol realitzar 2.000 ‘porta a porta’ i instal·lar 40 carpes
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De cara a les eleccions munici·
pals del 24 de maig, el PSC ha re·
nunciat a tenir un local electoral 
al centre de Reus i el substituirà 
per la instal·lació de més de 40 
carpes informatives als diferents 
barris de la ciutat. A més, els so·
cialistes s’han ixat com a objec·
tiu  la realització de 2.000 porta 

a porta i reunions diàries amb 
les diferents entitats de la ciutat 
durant els 15 dies de campanya.
«Segueix la línia de la feina que 
hem anat fent durant els dar·
rers tres anys, de ser a prop dels 
ciutadans per explicar·los els 
nostres compromisos i el nostre 
projecte per a Reus», assegura 
l’alcaldable Francesc Vallès, que 

justiica la renúncia al local tam·
bé per «evitar qualsevol despesa 
supèrlua». La campanya també 
vol servir per reforçar la visibi·
litat i el grau de coneixement de 
les 27 persones que conformen 
la candidatura. «Gent íntegra, 
honesta i amb vocació de ser·
vei», assegura l’alcaldable sobre 
la seva llista. Fotografia de la candidatura dels socialistes. 
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El candidat de Ciutadans (C’s) a 
l’alcaldia de Reus, Juan Carlos 
Sánchez, centrarà la campanya 
de les eleccions municipals del 
24 de maig en «visites a tots els 
barris i contacte directe amb 
els veïns». «Volem conèixer de 
primera mà quines són les ne·
cessitats i les inquietuds dels 

reusencs, per poder donar·los 
resposta quan siguem a l’Ajun·
tament», assegura Sánchez. 

Ciutadans buscarà obtenir 
representació a l’Ajuntament de 
Reus amb una campanya elec·
toral que porta per lema «Reus 
demana el canvi». Dijous a la 
nit l’alcaldable de C’s Reus ar·
rencarà la campanya electoral, 

acompanyat per membres de la 
seva candidatura, ailiats i sim·
patitzants, amb la tradicional 
enganxada de cartells a la Plaça 
del Mercadal.

Sánchez també participarà en 
un aperitiu amb ailiats i simpa·
titzants a l’Aeroclub de Reus el 
diumenge 17 de maig. L’acte més 
destacat serà el míting de inal 

de campanya, que es celebrarà 
el dijous 21 de maig a partir de 
lesset a la Sala Santa Llúcia. 

L’agrupació local de Ciuta·
dans va aprovar el passat 15 
d’abril la llista de 27 persones 
que formen la candidatura que 
concorrerà a les eleccions mu·
nicipals del pròxim 24 de maig. 
«Es tracta d’un equip de perso·
nes no professionals de la políti·
ca però mogudes per  la il·lusió 
i les ganes de treballar per un 
Reus millor», assegura Sánchez 
sobre un equip que creu que «re·
presenta el canvi sensat que ne·
cessita la ciutat i els 27 candidats 
són persones honestes, respon·
sables i amb sentit comú». 

Ciutadans tancarà la campanya 
amb un míting a la Santa Llúcia
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«Reus demana el canvi» és el lema amb el que es busca representació

La Cambra de Comerç acull 
una jornada de nutrició i salut

ACTIVITATS

La Cambra de Comerç de Reus, 
juntament amb el Centre Tec·
nològic de Nutrició i Salut 
(CTNS), el Centre de Ciències 
Òmiques (COS) i l’Associació 
d’Innovació i Salut (AINS) va 
programar ahir una Jornada 
sobre «Innovació Empresarial 
en Nutrició i Salut». A la jorna·
da hi van prendre part Andreu 
Pintaluba, president del Centre 
Tecològic de Nutrició i Salut 
(CTNS); Lluís Arola, director 
del Centre de Ciències Òmiques 

(COS); i Josep Moragas, presi·
demt de l’Associació d’Innova·
ció en Nutrició i Salut (AINS). 
Paral·lelament, la Cambra de 
Comerç ha programat, pel di·
vendres 14 de maig a partir de 
les 10 del matí, una jornada per 
descobrir les possibilitats de la 
República del Paraguai com a 
destí d’inversió i d’expansió de 
companyies de vulguin operar 
tant a nivell local com dins de 
l’àrea dels països que integren 
el Mercosur. 


