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Més transparència a
la Budellera

tació. I encara més: després de saber per part d’Urba-
nisme de la Generalitat que el consistori estava obligat
en compliment de la llei a fer-hi una sèrie de canvis.
Estem d’acord amb Ballesteros que en aquest context
el millor era tornar a començar, però si vol esvair els
dubtes que envolten el projecte hi haurà de posar
també un extra de transparència i bona gestió.Azahara Palomares

Ens deia ahir l’alcalde de Tarragona, per activa i per
passiva, que la decisió de tirar enrere la tramitació del
pla de la Budellera i repetir-ne l’aprovació inicial havia
estat decisió de l’Ajuntament. Sorprèn, en primer lloc,
que aquest canvi de parer es produís quan no feia ni
vint-i-quatre hores que al ple municipal s’havia oposat
a una moció en què se li reclamava aturar-ne la trami-
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Des del 1981
al vostre servei

Que el Festival Trapezi si-
gui un referent per al sec-
tor i tingui una projecció
internacional. Aquesta és
la principal reclamació del
president de l’Associació
Professional del Circ de
Catalunya, Fabrizio Gian-
nini, per tal que aquest es-
deveniment surti “del mo-
ment d’incertesa, tant
pressupostària com políti-
ca, que viu” i recuperi” el
seu esplendor. L’entitat va
enviar una carta a la Gene-
ralitat i l’Ajuntament de
Reus, el passat 5 de gener,
per mostrar la seva pre-
ocupació perquè no es re-
solia el concurs per triar
un nou director artístic.
Dos dies després es va co-
nèixer el nom de Leandro
Mendoza. Malgrat tot,
Giannini reclama que hi
hagi més inversió de re-
cursos per part de les ad-
ministracions i que el
mandat de la direcció ar-
tística sigui, almenys, de
tres anys, més un de pror-
rogable, per poder traçar
un projecte amb temps.

De la seva banda, la re-
gidora de Cultura, Mont-
serrat Caelles, assegura

que l’Ajuntament busca
més recursos per al festi-
vals i que existeix una vo-
luntat inequívoca de fer-lo
créixer.

“Des del seu naixement
i fins a la finalització de la
primera direcció artística,
el 2011, el Trapezi s’havia
consolidat en un lloc molt
bo, tant en l’àmbit euro-

peu i mundial, amb l’arri-
bada de companyies estra-
ngeres innovadores, com
en la promoció dels artis-
tes catalans”, explica
Giannini. El representant
dels professionals del circ
considera que des de lla-
vors “hi hagut un moment
d’incertesa, tant pressu-
postària com política, que

ha portat a una sèrie de re-
ajustaments i a la necessi-
tat de tornar on érem
abans”. Per Giannini, és
bàsic que s’augmentin els
recursos destinats al festi-
val, ja sigui directament
de les administracions pú-
bliques o de patrocinadors
privats. L’any passat, el
pressupost va ser de

384.000 euros, però en
èpoques anteriors s’havia
arribat gairebé a 600.000.
“És molt difícil augmentar
la qualitat i oferir novetats
si no hi ha més diners”, in-
dica Giannini, qui assegu-
ra que “no tot són els re-
cursos econòmics” però
que sense “serà impossi-
ble créixer”. ■

Demanen més estabilitat i
recursos per al Trapezi
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a L’Associació Professional del Circ va enviar una carta a la Generalitat i a l’Ajuntament de Reus
a Estava preocupada perquè no es resolia el concurs de la direcció artística del festival

“El concurs va fer-se a l’agost
i al desembre encara no en
sabíem res, quan el contracte
de Jordi Gaspar s’acabava
aleshores (finalment, s’ha fet
una pròrroga fins al 31 de ge-
ner)”, es queixa Giannini, qui
creu que l’ara escollit en
aquest càrrec, Leandro Men-
doza, té un espai molt breu de
temps per tancar tota la pro-
gramació". A la carta enviada,
el president també indicava
que el fet de no saber el nom
del director artístic feia “gai-
rebé inviable” l’edició del Tra-
pezi d’enguany en condicions
normals i s’obria la porta, fins
i tot, a valorar el seu ajorna-
ment.

Un espectacle del festival Trapezi de la darrera edició ■ CRISTINA ANTILLÉS
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Proposaven
ajornar el
Trapezi 2017

Els principals grups de
l’oposició de Cambrils,
NMC, C’s i PP, van recla-
mar ahir al govern munici-
pal que retiri de l’ordre del
dia del ple de dimarts vi-
nent la concessió del ser-
vei de la brossa durant els
pròxims 8 anys a Secom-

sa, amb la possibilitat
d’una pròrroga de dos
més. Les tres formacions
van reclamar que es faci
un estudi per poder valo-
rar els pros i contres de les
opcions de remunicipalit-
zar el servir o obrir un pro-
cediment de concessió.
També proposen incloure
en les condicions, ja sigui
per a la delegació o per a la

sortida a concurs, “que les
contractacions de perso-
nal es realitzin sobre la ba-
se de criteris anàlegs als de
l’administració pública,
fent prevaldre en la mesu-
ra del possible la contrac-
tació de cambrilencs”. En
aquest sentit, van recor-
dar que la recollida d’es-
combraries és una compe-
tència pròpia de l’Ajunta-

ment, i que “en el cas de re-
vocació del conveni o res-
cissió aquest personal
hauria d’integrar-se en la
plantilla municipal”.

Al març s’extingeix el
conveni de l’Ajuntament
de Cambrils amb Secom-
sa,; és a dir, el Consell Co-
marcal del Baix Camp.
Aquest conveni estava en
pròrroga, ja que quedaven
quantitats pendents
d’amortitzar. En aquest
moment són prop de
800.000 euros a causa
dels sobrecostos del soter-
rament dels contenidors
d’escombraries d’algunes
zones. ■

Volen estudiar la
concessió de la brossa
Redacció
CAMBRILS

En el marc d’un consell
d’administració que es va
fer ahir, el vot favorable
dels consellers del PSC i
Ciutadans va permetre al
govern municipal aprovar
la proposta de trasllat del
Centre MQ Reus a l’antic
hospital de Sant Joan. Se-
gons ha pogut saber
aquesta redacció, les con-
sultes externes i la cirur-
gia major ambulatòria es
traslladaran a l’espai del
carrer de Sant Joan, men-
tre que les operacions més
complexes, que requerei-
xin ingrés, es faran al nou
centre hospitalari de Be-
llissens. La proposta, que
era la preferida pel govern,
va tenir també el vistiplau
del representant del comi-
tè d’empresa, l’abstenció
del PP i el vot en contra de
la CUP.

A instàncies del PSC, el
consell d’administració va
acordar també deixar
oberta la porta a fer una
planta d’hospitalització a
les dependències del car-
rer de Sant Joan. Aquest
era un requisit del PSC per
votar a favor de l’acord, ja
que considera que no s’ha
de limitar el futur creixe-
ment del Centre MQ Reus.
En cas que es fes la inver-
sió, aquesta hauria de ser
aprovada pel consell d’ad-
ministració. ■

El CMQ Reus es
traslladarà a
l’antic hospital
de Sant Joan
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