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Després que el ple del passat di-
lluns aprovés la cessió del local a 
Metrovacesa per a fer-hi un cine-
ma, les associacions de comerci-
ants van lamentar ahir que la de-
cisió s’hagi pres «a corre-cuita» 
i sense haver tingut en compte 
la seva opinió. Els comerciants 
desmenteixen la versió del go-
vern municipal, qui lamentava 
després del ple les «formes» amb 
les quals els botiguers havien 
mostrat la seva oposició, amb la 
missiva feta pública diumenge a 
la tarda, a poques hores del ple, 
i dirigida a la regidora de Cultu-
ra, Montserrat Caelles. En aquest 
sentit, els comerciants alertaven 
ahir que no havien tingut cap 
mena de comunicació per part 
del consistori sobre les inten-
cions de  cedir el local a l’antiga 
Metrovacesa: «ens en vam assa-
bentar pels mitjans de comuni-
cació i no en la taula de comerç 
del 3 de gener, allà no se’ns va dir 
res». Una versió contrària a la de 
l’equip de govern, qui airmava 
que eren els comerciants els qui 
no havien fet cap comentari res-
pecte el seu desacord en el marc 
d’aquesta reunió. 

«La trobada va ser per parlar 
sobre la campanya de Nadal i el 
balanç que vam fer el dia 5. En 
cap moment des del govern se’ns 
va demanar el nostre parer sobre 
l’assumpte», exposaven ahir Pau 
Salvadó, president del Passeig 
Comercial d’El Pallol, i Gemma 
Molner, presidenta d’El Tomb de 
Reus. Donada aquesta situació, 
els representants de les entitats 
reiteren que no se’ls ha donat 
marge per a poder parlar sobre 
el tema, i recorden, tal i com van 
fer el comunicat, que «s’hauria 
d’haver ajornat la decisió»: «si 
ens ho haguessin dit amb temps, 
encara que no compartissim la 
ubicació, hauríem pogut enten-
dre les raons d’aquest sí», deia 

Salvadó. Des de les diverses as-
sociacions, a més, desmenteixen 
les paraules expressades pel re-
gidor Arza, qui assegurava en el 
ple que «la competència la tenim 
amb Tarragona, Les Gavarres o 
Vila-seca i no amb el centre de 
la ciutat». Així, Molner exposava  
que la ubicació d’uns cinemes en 
aquest espai «sí que ens afectarà, 
especialment els caps de set-
mana, quan hi ha més aluència 
de gent». Mentre que pel presi-
dent dels comerciants del Pallol, 

«això no equilibra el comerç de 
la ciutat». Amb tot, els comerci-
ants exposen que «continuarem 
sent creatius per impulsar noves 
campanyes de promoció per cap-
tar nous públics». El comunicat 
emès per sis de les associacions 
reusenques –Unió de Botiguers, 
El Tomb de Reus, Passeig Comer-
cial d’El Pallol, Eix Comercial dels 
passejos, Mercat Central i Mercat 
del Carrilet– reclamava que els 
nous cinemes s’ubiquessin a les 
instal·lacions dels cinemes Lau-
ren, tancats des de fa prop de dos 
anys, en un local que és «muni-
cipal». «No estem en contra que 
Reus tingui uns cinemes, però no 
al Centre Comercial», reiteraven 
novament ahir les associacions. 

Cessió del local 
Una vegada duta a terme l’apro-
vació en el plenari –amb els vots 
favorables de PSC i equip de 
govern– s’haurà de fer efectiva 

properament la cessió gratuïta 
d’aquest local a la promotora. 
La següent passa serà la cerca 
d’un operador per explotar el 
negoci en la planta superior, i 
que ocuparà el local de més de 
1.000 metres quadrats i part d’un 
altre adjacent. Una decisió que, 
com recordava ahir el portaveu 
dels socialistes, Andreu Martín, 
suposa «tornar al punt de par-
tida del projecte inicial quan es 
contemplaven uns cinemes en 
aquest complex». 

Precisament, els socialistes 
van ser objecte de crítiques per 
part de la resta de la oposició, qui 
li van recordar que amb aquesta 
operació s’estava «regalant» el 
local i la possibilitat de generar 
beneicis econòmics. Amb la 
operació, segons exposaven ahir 
des del govern, s’assegurarà que 
el 50% dels beneicis que generi 
el negoci aniran a parar a mans 
de l’Ajuntament.  

Les associacions creuen 
que l’aprovació s’ha 
fet «a corre-cuita» i es 
mostren en desacord 

MUNICIPAL 

Comerciants critiquen la «demora» 
en rebre informació sobre els cines 
Les assocIacions creuen que l’Ajuntament els ho hauria d’haver manifestat a la Taula de Comerç 

OLÍVIA MOLET

La segona planta del Centre Comercial La Fira on s’hi ubicaran els nous cinemes. 

El consistori va afirmar 
que els comerciants no 
s’havien manifestat fins 
al passat diumenge 

CULTURA 
OLÍVIA MOLET

Presentació del cicle, ahir, al Teatre Fortuny. 

Redacció 

El Teatre Fortuny de Reus inicia 
el 7 de febrer la nova tempo-
rada del Cicle Grans Mestres, 
dirigit pel dramaturg reusenc 
Francesc Cerro-Ferran. Aques-
ta vegada els recitals a càrrec 
de grans veus del panorama 
escènic català tindran un il 
conductor temàtic: la que en 
paraules de Cerro és «la varia-
ble fonamental que fa moure el 
món: l’amor i la mort». El cicle, 
en la seva pretensió d’innovar, 
aquesta temporada farà un pas 
endavant i afegirà diverses dis-
ciplines i llenguatges artístics 
a cada espectacle, ins i tot pel 
que fa a l’equip de presenta-
dors. Recitals que, en una im-
mensa majoria, serà la primera 
vegada que pugen a escena.

Les propostes del ciclees po-
dran veure aquesta temporada 
cada primer dimarts de mes al 
Teatre Fortuny de febrer a juny 
i d’octubre a novembre. Així, 
obrirà el cicle Macbeth i les 
Flors del Mal, el 7 de febrer, amb 
Belén Fabra i Ernest Villegas 

com a protagonistes. Mentre 
que el 7 de març serà el torn dels 
Dos oratoris, una mise en place 
creada expressament per a les 
actrius, Maife Gil i Mercè Pons. 

El 4 d’abril es proposa una 
relexió sobre l’amor i el pas del 
temps en la vida quotidiana; So-
litud, una història d’amor, que 
comptarà amb la interpretació 
d’Enric Majó i Montse Guallar. 
Per la seva banda, Mercedes 
Sampietro, acompanyada per la 
veu de la soprano Sara Blanch, 
posarà l’ànima a una drama-
túrgia de l’immortal poema de 
Dante Alighieri, La Divina Co-
mèdia, el 9 de maig. 

Altres propostes que s’hi 
podran veure són Decepciones 
y esperanzas de un hombre 
discreto, amb Emilio Gutiérrez 
Caba i Àngels Gonyalons, el 6 
de juny.  El 3 d’octubre arribarà  
Lear, Rei, la més gran tragèdia 
de William Shakespeare. Clou-
rà el cicle amb l’Assaig sobre 
l’amor immortal, amb Joan 
Carreras i Olalla Moreno, el 7 de 
novembre.

L’amor i la mort faran 
moure els recitals del 
cicle ‘Grans Mestres’
La temporada s’inicia el 7 de febrer 

CEDIDA

Treballs a la rotonda de l’avinguda Marià Fortuny. 

Treballs de millora en la 
rotonda de Marià Fortuny 

URBANISME 

L’Ajuntament de Reus va inici-
ar ahir treballs de consolidació, 
millora i enjardinament de la 
rotonda de l’avinguda de Ma-
rià Fortuny entre els carrers de 
Ventura Gassol i de Bom Bosco. 
En aquest punt de l’avinguda de 
s’ha començat la consolidació 
de la rotonda ins ara realitzada 
provisionalment amb pilones, 
amb un radi de 8,2 metres, vo-
rada remuntable tipus americà 
i banda de protecció pavimen-
tada de 80 centímetres. L’inte-

rior s’enjardinarà amb un arbre 
exemplar de l’espècie Ficus ru-
biginosa, plantació d’arbusts i 
gespa. Les tasques inclouen la 
demolició del paviment exis-
tent, excavació, construcció de 
vorada perimetral, aportació 
de terres, enjardinament i reg. 
El pressupost dels treballs és 
d’uns 50.000 euros i els porta a 
terme l’empresa Construccions 
Vinaixa SA. El termini previst 
per inalitzar-les és de dos me-
sos.Redacció 

El Consell Comarcal insereix 
un 70% dels joves aturats 

OCUPACIÓ 

El Consell Comarcal del Baix 
Camp va aconseguir, durant el 
2015, un 70% d’inserció laboral 
de persones joves demandants 
d’ocupació a través de diversos 
programes de formació i d’in-
serció laboral. A través dels pro-
grames Fem Ocupació per Joves 
i Joves per l’Ocupació, 44 perso-
nes, de les 65 que han partici-
pat en aquests dos programes, 
han aconseguit trobar feina en 
diverses empreses del territori. 
Aquests programes combinen 

per igual la formació amb l’ex-
periència laboral mitjançant 
la contractació en empreses. 
D’altra banda, el mateix Consell 
Comarcal ha contractat durant 
6 mesos a 8 persones joves 
beneiciàries de la Garantia Ju-
venil per a fer pràctiques en di-
verses àrees de l’ens comarcal, 
mitjançant un ajut econòmic de 
la Generalitat. Les noves incor-
poracions treballen en àmbits 
com Serveis Socials, Arxiu Co-
marcal o Turisme. Redacció 


