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Un mediador 
per intercedir 
entre dues 
associacions

VEÏNS

■ El local que l’Ajuntament de 
Reus té del carrer de Benidorm 
comptarà a partir de la setma-
na que ve amb un mediador 
social per garantir la convi-
vència entre les dues entitats 
veïnals que hi tenen la seva 
seu social: l’Associació de Ve-
ïns la Pastoreta i l’Associació 
de Veïns Monestirs.  

La Regidoria de Participa-
ció, Ciutadania i Transparèn-
cia ha optat per la mediació 
com solució al conflicte obert 
entre les dues entitats, des-
prés d’haver determinat que 
les divergències en l’ús de 
l’espai per part de les dues 
associacions són fruit d’un 
problema de convivència 
reconduïble. 

 Després de les diverses cri-
des a la responsabilitat en les 
trobades i converses mantin-
gudes per separat amb les du-
es associacions, la Regidoria 
va convocar ahir les dues en-
titats per comunicar-los la 
mesura que portarà a terme. 
Alhora, els va informar que si 
la tensió entre ambdues asso-
ciacions persisteix, es valora-
ran opcions alternatives. 

 
CULTURA 

Conferència sobre 

Ramon Llull 
■ En el marc de l’any Llull, el 
dia 25 d’octubre, a les 8 del 
vespre, a la Biblioteca Cen-
tral Xavier Amorós, es farà la 
conferència: ‘Ramon Llull, es-
criptor’ a càrrec de Lola Badia, 
un recorregut per la biografia 
i la missió religiosa de Llull tal 
com l’autor la va dissenyar 
per a la posteritat, amb es-
ment de les principals aporta-
cions a la literatura, lectura d’al-
guns fragments representatius 
i, fins i tot, flaixos sobre el 
seu sistema de pensament.

CULTURA ■  L A  CO M PA N Y I A  R E P R E S E N TA  AV U I  ‘ Y L L A N A  2 5 ’  A L  T E AT R E  F O RT U N Y

Yllana torna al COS de Reus per 

celebrar els seus 25 anys de trajectòria

■ La companyia Yllana torna al 
Festival de Moviment i Teatre 
Gestual COS per presentar avui 
(22.30 hores) al Teatre Fortuny 
l’espectacle Yllana 25, un hila-
rant repàs dels espectacles que 
més han fet riure el públic en 
aquest temps, alguns dels quals 
el públic reusenc ha pogut gau-
dir en passades edicions del COS.  

La darrera visita dels Yllana a 
Reus va ser al COS 2014 amb la 

producció The Gagfather, una pa-
ròdia del gènere de policies i gàngs-
ters que va deixar un gran record 
al públic. Ara Yllana torna a una 
de les ciutats i festivals amb què 
manté una estreta relació des de 
fa anys i presenta una selecció 
dels gags i peces creades durant 
aquest temps.  

El COS també inclou diferents 
espectacles aptes per al públic fa-
miliar. Avui, (12 h) el Bravium Te-

atre acull el muntatge Gnoma de 
Cia. Pea Green Boat, un especta-
cle de titelles sobre el repte de la 
convivència i l’amistat, les diferèn-
cies i l’acceptació dels altres.  

També avui al Teatre de l’Or-
feó (18 h) es representa Faboo, 
l’encant de la imaginació, un mun-
tatge apte per a tots els públics 
caracteritzat per la seva simpli-
citat i expressivitat que estimu-
la la imaginació dels espectadors.

Imatge de la representació de ‘Tranzmutation’, ahir a la tarda a la Sala 
Santa Llúcia. FOTO: ALBA MARINÉ

ACN  

 Turquia s’ha compromès a frenar 
les intervencions que desequili-
bren el mercat de l’avellana per 
aconseguir més estabilitat de 
preus. Des de fa vint anys, la in-
estabilitat provocava oscil·laci-
ons en el preu de fins al 200% i 
300%, mentre que ara les oscil·la-
cions ronden entre el 10% i el 15%. 
L’objectiu del sector és anar a 
mercats encara més estables en 
els quals es pugui acabant predi-
ent els preus de futur.  

Aquest ha estat el pas més im-
portant en la trobada bilateral 
per l’avellana entre la Unió Eu-
ropea i Turquia que ahir es va ce-
lebrar a Reus. A la reunió hi van 
participar els principals agents 
del sector que juntament amb la 
Comissió Europea i el govern turc 
analitzen la situació del mercat 
i les previsions de collita. Tur-
quia és el primer productor mun-
dial d’avellana amb gairebé el 70% 
de la producció total, seguit de 
la UE amb prop del 17%. 

Per Roger Palau, responsable 
sectorial de la Federació de Co-
operatives Agràries de Catalu-
nya, el compromís de Turquia fa-
cilita que compradors i venedors 
d’avellana tinguin estabilitat en 
el temps i, tot plegat, «dóna garan-
ties que aquest mercat continuï».  

«Si el mercat mundial és esta-
ble i amb preus bons, nosaltres 
tirarem endavant», va afirmar. 
Turquia és el primer proveïdor 
d’avellana de la UE amb el 80% 

del total de les importacions co-
munitàries. Dins de la UE, que 
representa el 17% de la producció 
mundial, Itàlia és el primer pro-
ductor, amb un 75%, seguit d’Es-
panya, amb el 9%.  

Per això, Palau ha explicat que 
el sector espanyol no funciona 
com a «locomotora» de mercat 
de l’avellana, sinó que són «va-
gons» del tren, però ha remarcat 
que no per aquest fet «s’ha de cau-
re d’aquest tren». 

Al llarg dels anys, l’avellana ha 
patit fluctuacions en el preu que, 
segons Palau, han provocat que 
la indústria compradora aparti el 
producte de la circulació perquè 
no pot confiar a quins preus farà 
la compra d’aquesta fruita seca.  

La situació de l’avellana con-
trasta amb la de l’ametlla, un pro-
ducte que es produeix i consu-
meix cada dia més a escala mun-
dial i que els preus són bons: «si 

no hi ha distorsions de mercat, 
la indústria està contenta amb 
aquest producte: té servei cons-
tant, preus estables, i sap amb 
què pot jugar el pròxim any», va 
detallar Palau. Segons dades de 

les cooperatives, la collita al con-
junt de l’Estat espanyol se situa-
rà aquesta campanya en unes 
13.000 tones closca, una xifra es-
table però amb una disminució 
del 3% en relació amb l’any passat, 
13.440 tones closca. Un 95% de la 
producció prové de Catalunya.

ECONOMIA ■  E L  R E S P O N S A B L E  S E C T O R I A L  D E  L A  F E D E R A C I Ó  D E  C O O P E R AT I V E S  A G R À R I E S ,  S AT I S F E T

Turquia es compromet a frenar les 

intervencions en el sector de l’avellana
Aquesta promesa, 
anunciada ahir a una 
trobada entre aquest 
país i la UE a Reus, 
ajudaria a estabilitzar 
els preus

UP alerta sobre 
la diferència de 

preus 

■ Unió de Pagesos alerta sobre 
el fet que encara es manté la di-
ferència entre el preu de l’ave-
llana de la Llotja de Reus i Turquia, 
després que ahir les autoritats 
d’aquest país informessin del 
seu volum de producció final 
per aquesta campanya, xifrat 
en 468.000 tones i menor que 
el de la campanya passada. Des 
del sindicat agrària recorden 
que els preus de l’avellana a l’Es-
tat espanyol es troben sobre 
els 2,8?€/kg closca (2,20-2,30?€ la 
lliura), mentre que Turquia i Ità-
lia ara cotitzen sobre 3,6?€/kg 
closca (2,88?€ la lliura).

L’ O P I N I Ó  D E LS  PAG E S O S

Des de fa 20 anys  
la inestabilitat 
provoca 
oscil·lacions en el 
preu de fins al 300%

Roger Palau (centre), ahir a la trobada bilateral UE-Turquia que es va celebrar a Reus. FOTO: ALBA MARINÉ


