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L’Ajuntament de Reus ha enviat 
un requeriment per escrit a l’em-
presa Fragadis per tal que reobri 
el supermercat Spar del Mercat 
del Carrilet, que es troba tancat 
fa un mes, aproximadament. 
Aquest local està gestionat per 
Reus Mobilitat i Serveis –em-
presa responsable dels mercats i 
els aparcaments– i Fragadis n’és 
la concessionària ins el juny 
de 2019, tal i com estipula en el 
contracte signat ara fa cinc anys. 
Fonts municipals han explicat al 
Diari Més que «s’està negociant 
amb l’empresa perquè torni a 
obrir» però el cert és que de mo-
ment no hi ha hagut cap passa 
en ferm de la concessionària per 
clariicar el seu futur. «Estem en 
un compàs d’espera però l’em-
presa està subjecta a un contrac-
te que ha de complir, per tant ha 
d’obrir les seves portes. Si això 
no es produís hauríem d’actuar 
en conseqüència», afegeixen des 
del consistori. 

La decisió de baixar la per-
siana es va produir «d’un dia 
per l’altre», segons constaten 
diversos paradistes del Mercat 
del Carrilet. Aquest tancament a 
priori sembla temporal –el propi 
establiment alimenta el dubte al 
no aparèixer cap cartell on es-
peciiqui en quin estat es troba–. 
Fonts de Fragadis han explicat 
que «es tracta d’un tancament 
temporal que té a veure amb 
una reorientació del negoci». Pel 
què fa a les dates, s’han limitat a 

comentar  que «no tenim un ca-
lendari de reobertura previst», 
declinant fer cap valoració so-
bre les negociacions. Una inde-
inició dels tempos per part de 

l’empresa contraposada amb la 
celeritat que cerca l’ajuntament 
per resoldre aquest assumpte. 
«Al consistori no li interessa te-
nir locals buits», comenten fonts 
municipals. El que sí han consta-
tat a dia d’avui són dos aspectes: 
el primer, que «el local d’Spar «el 
van venir a buidar fa unes setma-
nes», segons diversos paradistes. 
I en segon lloc, que l’empresa  

segueix pagant el lloguer de les 
instal·lacions, segons recalquen 
des de l’Ajuntament. 

 L’establiment Spar, del grup 
Fragadis, va obrir les seves por-
tes al 2011 en aquest local del 
mercat municipal. Té un total de 
450 m² amb l’accés principal per 
la carretera de Salou. L’obertura 
responia a una estratègia de la 
companyia catalana d’instal·lar-
se en emplaçaments d’aquest ti-
pus com passa també amb el que 
hi ha ubicat al Mercat Central, 
inaugurat el maig de 2011. L’em-
presa alimentària també té altres 
establiments a la capital del Baix 
Camp, com el que hi ha situat al 
carrer Batan. L’anterior conces-
sionari d’aquest local del Mercat 
del Carrilet havia estat la cadena 
d’electrodomèstics Idea.

Rellançament dels mercats  
Tant la concessió del local que 
ocupa Fragadis com la de la resta 
de parades del Mercat del Car-
rilet acabarà d’aquí a tres anys, 
quan es compliran 36 anys de 
la seva inauguració de l’equipa-
ment. Abans es donaran a conèi-
xer, a principis de l’any vinent, 
els resultats de l’estudi encarre-
gat per l’Ajuntament de Reus a 
l’Institut Municipal de Mercats 
de Barcelona que té com a ob-
jectiu el de rellançar els equipa-
ments municipals. Un estudi 
que es va encarregar després de 
constatar-se el degoteig de tan-
cament de parades tant al Mercat 
del Carrilet com al Central. 

L’empresa diu que es 
tracta d’una situació 
temporal però no posa 
terminis per la represa 

POLÍTICA

L’Spar tanca al Mercat del Carrilet i 
l’Ajuntament li exigeix la reobertura 
L’establiment fa un mes que no atén al públic i el consistori li recorda que té contracte fins al 2019 
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L’establiment Spar del Mercat del Carrilet. 

CULTURA 
OLÍVIA MOLET

Una imatge de l’espectacle que inaugura el festival. 

Redacció

Uns entranyables avis anome-
nats André i Dorine van ser els 
protagonistes ahir de la pro-
posta inaugural del festival COS 
2016, que va tenir lloc al Teatre 
Bartrina i que va anar a càrrec 
de l’aclamada companyia Ku-
lunka Teatro. Una relexió so-
bre l’oblit, l’envelliment i la de-
mència embolcallada entre les 
notes del violoncelo de la dona 
i la màquina d’escriure de l’ho-
me, la qual va a un ritme frenè-
tic. La malaltia d’Alzheimer de 
la protagonista ho canvia tot i el 
passat es converteix en el prota-
gonista. A través del llenguatge 
del gest i el teatre de màscara, 

l’espectacle va crear una at-
mosfera d’emotivitat i compli-
citat amb pinzellades d’humor. 
El 19è Festival de Moviment i 
Teatre Gestual se celebra ins 
el diumenge amb espectacles al  
Bartrina, Fortuny, Bravium, Or-
feó, Santa Llúcia, a més d’espais 
urbans com la plaça de Prim, 
Doctor Sabaté o el jardí de la 
Casa Rull.   Aquest divendres, 
a les 22 hores al Teatre Fortuny 
es podrà veure el muntatge 
«Allegro ma non troppo», de la 
companyia Zero en Conducta. 
Mentre que el dissabte a les 18 
hores, al teatre de l’Orfeó  es re-
presenta «Faboo, l’encant de la 
imaginació». 

Els avis «André y 
Dorine» protagonitzen  
l’estrena del festival COS 
Kurunka Teatro va ser ahir al Teatre Batrina 


