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‘Rhümia’ obre 
la temporada 
d’hivern del 
Teatre Bartrina

TEATRE

■ El Consorci del Teatre Bar-
trina de Reus obre aquest dis-
sabte, 21 de gener, la tempo-
rada d’hivern-primavera 2017 
amb el muntatge Rhümia (20 
hores), de Rhum & Cia., un 
espectacle per a tots els pú-
blics guardonat amb el Pre-
mi Zirkòlika 2016 al Millor 
Espectacle de Circ i que tot 
just acaba de fer estada al Te-
atre Lliure de Gràcia de Bar-
celona. Aquest és el primer 
d’un extens ventall d’especta-
cles de primer nivell que es 
podran veure la nova tempo-
rada al Teatre Bartrina de Reus, 
que dedica un cicle específic 
a commemorar el vintè ani-
versari de la reobertura 
d’aquest històric espai escè-
nic vinculat al Centre de Lec-
tura de Reus. 

Rhümia és un espectacle 
apte per a tots els públics que 
constitueix un cant a l’espe-
rança a partir de la història 
dels Rhum & Cia., els quals 
acullen a casa seva un clown i 
luthier, Mauro Paganini, que 
aporta el seu univers màgic 
amb cançons i músiques d’ar-
reu del món, plenes d’emoci-
ons i tendresa. Un espectacle 
que defensa la necessitat de 
riure i fer riure com a arma 
poderosa de felicitat. El Tea-
tre Bartrina obre la tempora-
da del seu 20è aniversari amb 
aquest espectacle de circ, que 
reivindica la rellevància i ca-
pitalitat d’aquest teatre i de 
Reus dins el panorama d’aques-
ta art escènica. Alguns dels 
espectacles de la nova tem-
porada del Bartrina s’han in-
clòs en el cicle de celebració 
‘Cicle 20 Anys TBR’. A més de 
Rhümia, aquest cicle portarà 
a l’escenari del teatre reusenc 
dues obres de Josep Maria Be-
net i Jornet: Revolta de brui-
xes i La desaparició de Wendy.

F. GRAS 

El govern municipal fa dies que 
negocia amb l’oposició per tal 
de poder desencallar els pres-
supostos de 2017. Uns contac-
tes que han deixat entreveure 
que es tracta d’un procés com-
plicat. A hores d’ara, el PSC fi-
gura com a principal aliat del 
govern per evitar que els comp-
tes anuals quedin prorrogats, 
tal com ja va passar amb les or-
denances fiscals.  

El mateix portaveu socialis-
ta, Andreu Martín, reconeix que 
existeixen punts d’acord però 
que les postures encara estan 
allunyades. Per exemple, als so-
cialistes els satisfà la voluntat 
del govern de Carles Pellicer de 
pressupostar les mocions que 
van presentar l’any passat i van 
ser aprovades. L’acord al vol-
tant del Pacte de Salut, repre-
sentant una nova majoria a l’Ajun-
tament, també podria marcar 
un precedent. Per contra, un 
dels punts de desacord giraria 
entorn de la demanda del PSC 
de voler potenciar encara més 
les partides socials. Una reali-
tat que fa molt difícil pensar en 
alguna cosa més que una abs-
tenció en les votacions.   

Però enmig de tot plegat tam-
bé sorgeix una altra variant. Es 
tracta dels molts interrogants 
que planen sobre el PSC, que 
travessa moments de transfor-
mació i canvis. En l’àmbit local 
encara s’ha d’acordar la reno-

vació de la federació del partit al 
Camp de Tarragona i, després, 
la formació de la nova executi-
va local. Un procés que, com a 
molt tard, s’allargaria fins al mes 
de març. 

Martín explica que no seria 
«coherent» que l’actual execu-
tiva del partit prengués una de-
cisió sobre els pressupostos si, 
en unes setmanes, se’n consti-
tuirà una de nova. Tot i així, des 
de les files socialistes assegu-
ren que «actuarem tal com hem 
fet des del primer dia, sempre 
oberts a negociar».  

El govern, obert a tothom 
Tot plegat deixa un escenari que 
obliga el govern municipal a es-
perar-se si vol aprovar els pres-
supostos de 2017 amb el PSC. 
Fonts del govern municipal as-
seguren que el més important és 
que puguin tirar endavant i que, 

per aquest motiu, no es plante-
gen cap data en concret. També 
recorden que tenen les portes 
obertes a tots els partits de l’opo-
sició per seguir negociant i que 
no es marquen línies vermelles.  

No obstant això, subratllen 
que els seus plans passen per uns 
pressupostos de contenció i en-
focats en millores estructurals per 
a la ciutat. 

De la resta de partits, qui po-
dria acabar tenint la clau de vol-
ta és el PP. Sobretot perquè el 

seu vot, sumat a una hipotètica 
abstenció del PSC, podria ser-
vir per donar la majoria al go-
vern municipal. Però de moment, 
el portaveu dels populars, Se-
bastià Domènech, es mostra en 
contra de qualsevol acord men-
tre l’alcalde, Carles Pellicer, no 
rectifiqui la seva intenció d’en-
deutar-se de nou. Segons expli-
ca Domènech, la intenció del go-
vern amb els pressupostos és in-
cloure una partida d’inversions 
de cinc milions d’euros.  

Pel que fa a la CUP i a C’s, les 
relacions estan trencades. Els 
recents desacords amb els cu-
paries fan inviable un acord al 
voltant dels pressupostos, men-
tre que per asseure’s amb Ciu-
tadans el govern municipal hau-
ria de deixar l’Associació de Mu-
nicipis per Ia Independència 
(AMI) i abandonar la línia sobi-
ranista.
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El govern haurà d’esperar si vol 

aprovar els pressupostos amb el PSC
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Els socialistes no 
decidiran res fins que no 
es constitueixi la nova 
executiva local. De la 
resta de partits només el 
PP está obert a negociar

VÍA PÚBLICA ■  L A  P R Ó X I M A  M A D R U G A D A  H A B R Á  CO RT E S  E N  P R AT  D E  L A  R I B A

La retirada de las luces de Navidad 

obliga a cortar varias calles de Reus

■ Según informa el Servei de Mo-
bilitat i Circulació de la Guàrdia 
Urbana de Reus, en los próximos 
días se producirán diferentes 
afectaciones al tráfico en las ca-
lles del centro de la ciudad, con mo-
tivo de la retirada de las luces de 
Navidad. 

Los primeros cortes tuvieron 
lugar la pasada madrugada en el 
Raval de Martí Folguera, con la 
colocación de vallas en la plaza 

de Prim con la calle Sant Llorenç 
y en el Raval de Santa Anna con la 
calle Salvador Espriu. 

 La próxima afectación se pro-
ducirá esta próxima noche, en-
tre las 22 horas y las 5 de la ma-
drugada del jueves. Los cortes 
puntales tendrán lugar en la ave-
nida de Prat de la Riba con la pla-
za de Pintor Fortuny, en la Tra-
vessera de Sant Pau con la calle de 
Sant Pau y en la Travessera de 

Sant Antoni con la Travessera de 
Sant Pau i Sant Blai. También es-
ta noche, entre las 22 horas y las 
5 de la madrugada, se harán cor-
tes puntuales en el Raval de San-
ta Anna, con la colocación de va-
llas en el Raval de Santa Anna con 
la plaza de Catalunya, en la calle 
de la Selva del Camp con la calle 
de Santa Anna y, finalmente, en 
la calle del Vilar  con la calle de 
Casals.

C’s condiciona 
les negociacions 
al fet que la ciutat 
abandoni l’AMI i la 
deriva sobiranista


