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Redacció

Una delegació de Societat Civil 
Catalana (SCC) integrada pel 
president, Mariano Gomà; el se-
cretari, Manuel Miró; i el vocal 
de la Junta Directiva, Rafael Are-
nas; van entrevistar-se aquest 
dilluns amb el Fiscal General 
de l’Estat, José Manuel Maza 
Martín, i amb el Fiscal Cap de la 
Secretaria Tècnica, José Miguel 
de la Rosa Cortina, a la seu de 
la Fiscalia General. En aquesta 
reunió, l’entitat va traslladar al 
Fiscal General de l’Estat la seva 
«preocupació» per «la situació 
que es viu actualment a Cata-
lunya». Durant la trobada, tal 
com apunten des de SCC, es van 
valorar els «recents casos de co-
accions a integrants del Poder 
Judicial, i a entitats i persones 
que defensen la legalitat a Ca-
talunya, i ins i tot a ciutadans 
que no comparteixen els plan-
tejaments independentistes». 
D’altra banda, l’associació ha 
informat al Fiscal General de 
l’Estat sobre la recent sentència 
que anul·la l’acord d’adhesió a 
l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) per part 

de l’Ajuntament de Reus i la 
qual el govern recorrerà després 
que aquesta determinació hagi 
rebut llum verda al ple que se 
celebrarà divendres. 

Que «estigui atent»
En aquest mateix sentit, SCC va 
sol·licitar que el Ministeri Fiscal 
«estigués atent als incompli-
ments que poguessin derivar-se 

d’aquesta sentència, així com els 
relatius a l’incompliment de les 
sentències i decisions adminis-
tratives que ordenen la retirada 
de estelades d’ediicis i llocs pú-
blics». José Manuel Maza, per la 
seva banda,« ha traslladat a So-
cietat Civil Catalana el compro-
mís amb la defensa de la legali-
tat vigent i el respecte a l’Estat de 
Dret a Catalunya».

CEDIDA

Membres de SCC amb el Fiscal General de l’Estat.

Societat Civil encarrega al Fiscal de 
l’Estat vigilar que Reus deixi l’AMI

SOBIRANIA

L’entitat ha demanat que Maza s’asseguri del compliment de la sentència

El PSC s’alinea amb Blancafort 
i demana vorera i carri bici

POLÍTICA

El PSC presenta una moció al 
ple perquè es respecti el com-
promís de fer una vorera i un 
carril bici en un tram de la car-
retera de Misericòrdia abans 
del 2019, a més de desdoblar 
el carril d’accés a la T-11, en 
direcció Reus. Una segona mo-
ció proposa mesures per evitar 
males pràctiques comercials en 
relació als subministraments 
bàsics. Que l’Ajuntament i la 
Generalitat compleixin el com-
promís adquirit amb l’associa-

ció de veïns Blancafort de cons-
truir un carril bici i una vorera 
des de la rotonda de la carretera 
de Misericòrdia amb la T-11 
ins a l’accés a la urbanització 
i el club de tennis Monterols. 
Aquest és l’esperit de la mo-
ció que el PSC defensarà al Ple 
d’aquest divendres. El portaveu 
del Grup Municipal, Andreu 
Martín, destaca que aquest 
tram de via, malgrat ser curt, és 
molt perillós per als vianants i 
ciclistes.

Ciutadans proposa oferir rutes 
culturals als estudiants

POLÍTICA

Ciutadans presentarà al ple del 
pròxim divendres una iniciati-
va que demana l’adaptació de 
les rutes culturals de la ciutat 
perquè puguin ser realitzades 
pels estudiants dels centres 
educatius de Reus. El portaveu 
de Ciutadans a l’Ajuntament, 
Juan Carlos Sánchez, explica 
que aquesta moció pretén que 
els estudiants de primària i 
secundària «coneguin i apren-
guin a apreciar el nostre va-
luós patrimoni arquitectònic, 

industrial, històric i cultural». 
En aquest sentit, Sánchez con-
creta que aquesta iniciativa ve 
motivada pel fet que, entre els 
guanyadors dels 7 tresors del 
patrimoni cultural de Reus, vo-
tació popular feta amb motiu 
de la celebració de Reus Capital 
de la Cultura Catalana 2017, «no 
hi ha cap ediici del reconegut 
patrimoni amb què compta la 
nostra ciutat, com per exemple 
la Casa Navàs, l’Institut Pere 
Mata o el Teatre Fortuny».

Concentració de Reus 
Refugi per l’acollida de 
persones migrants

En el marc de la campanya 
Casa nostra, casa vostra, el 
dia 18 de febrer tindrà lloc una 
gran manifestació a Barcelona 
a favor de l’acollida de perso-
nes migrants i refugiades. Des 
de la plataforma Reus Refugi 
es vol donar suport a aquesta 
iniciativa. Per aquest motiu, 
avui dimecres 15 de febrer s’ha 
organitzat una concentració 
que tindrà lloc a les vuit del 
vespre a la plaça del Mercadal, 
davant de l’Ajuntament. 

La Marea Pensionista 
organitza una taula 
informativa

El col·lectiu Marea Pensionista 
oferirà, aquest proper dissabte 
dia 18 de febrer, una taula in-
formativa a la ciutat. L’esdeve-
niment arrencarà a dos quarts 
d’onze del matí i s’allargarà 
ins dos quarts d’una del mig-
dia. La taula informativa es 
desplegarà al carrer Sant Joan, 
cantonafa amb la plaça de les 
Oques. La Marea Pensionista 
es deineix com «un espai per 
a lluitar per les pensions de 
tots els espanyols». 

Mónica Pérez

El Centre de les Arts Gestuals i 
del Circ de Reus, el Giny, inaugu-
rat al setembre del 2013 com un 
punt de «recerca, formació, crea-
ció i producció» en el seu àmbit 
i la pedra angular del projecte 
de circ a la ciutat, suma més de 
sis mesos sense activitat estable 
i adreçada al públic. La darre-
ra vegada que el Giny va oferir 
cursos va ser al segon trimestre 
del 2016, entre els mesos d’abril 
i juny, quan va programar i obrir 
la matrícula dels seus tres últims 
tallers: un per a nens d’entre 5 i 9 
anys impartit per Marc Micheo, 
i altres dos d’orientats a adults 
i relacionats amb trapezi, teles 
i acrobàcia, a càrrec de Salima 
Peippo i de Jordi Gómez. 

Des de llavors, l’equipament, 
que ocupa les antigues instal-
lacions de l’Escola Sant Bernat 
Calbó i va completar el 2014 amb 
un pressupost global de 124.450 
euros –41.316 dels quals proce-
dien de l’aportació municipal–, 
ja no n’ha tornat a difondre cap 

més, tampoc amb motiu de Reus 
Capital de la Cultura Catalana. 
Fons municipals reconeixen la 
manca d’una programació es-
table i expliquen la situació per 

«la vinculació amb el Trapezi i 
els canvis que s’han produït en la 
seva direcció», alhora que puntu-
alitzen que l’Ajuntament n’«està 
elaborant i repensant» una de 

nova que hauria de presentar-se 
properament sota la «voluntat» 
de recuperar els cursos com a raó 
de ser del Giny. 

Sobre aquests sis mesos que 

han transcorregut en blanc a 
l’ediici del carrer Pere Cavaller, 
reiteren que l’impàs «ha coin-
cidit amb el relleu al capdavant 
del Trapezi» –la companyia Cí-
clicus, amb Leandro Mendoza i 
Tanja Haupt n’acaba d’assumir 
la direcció artística– i que la pre-
visió és que aquest no s’allargui 
massa més enllà, i matisen que, 
amb tot, l’equipament «no està 
infrautilitzat»:  allotja de mane-
ra regular un grup de circ social 
i ha esdevingut provisionalment 
escenari de l’activitat esportiva 
que es venia desenvolupant al 
Pavelló Olímpic, ara en obres per 
adaptar-se a la futura celebració 
dels Jocs Mediterranis.

Una base de dades
Tot i que el Giny «manté un con-
serge que hi és present quan hi 
ha usuaris a l’ediici», els qui es 
dirigeixen a l’equipament de-
manant informació sobre tallers 
i cursos passen, si així ho accep-
ten, a formar part d’una base de 
dades a través de la qual el Cen-

tre de les Arts Gestuals i del Circ 
de Reus s’hi posarà en contacte 
«quan hi hagi una programació» 
estable de sessions que permeti 
obrir la matrícula al públic en 
general.    

Relacionat des dels seus orí-
gens, a més del Trapezi, també 
amb el COS i a la participació de 
la capital del Baix Camp al pro-
jecte europeu Move-Award, el 
Giny havia acollit sessions de la 
còmica nord-americana Hillary 
Chaplain o del director de teatre 
italià Carlo Boso. També cursos 
de disciplines emergents com la 
dansa vertical o l’esgrima teatral, 
que van fer-se un lloc a l’ediici 
dos anys enrere, en el moment de 
màxima activitat i quan aquest va 
arribar a proposar una vintena de 
tallers per quadrimestre. 

Llavors amb Joaquim Sorio a 
la regidoria de Cultura, el quadre 
docent incloïa noms com Dani 
Patillas, Roser Ferrando, Eudald 
Ferré, Lluís Graells, Toni Guille-
mat o Carles Bigorra. Entre els 
seus objectius, «treballar amb els 
projectes que  iniciat a Riudoms, 
a Valls o a Vila-seca, entre altres, 
de manera que companyies del 
sector consolidades, com Pa Su-
cat, Companyia Passabarret o 
Circ de les Musaranyes podran 
tenir també un paper al centre». 
L’Ajuntament, que va paralitzar 
fa poc el projecte de formació de 
circ a l’antiga Escola d’Art, acaba 
de rebaixar la taxa per a la instal-
lació de circs a Reus.   

CULTURA

El centre de circ Giny acumula més de 
sis mesos sense programació estable
L’equipament acull un grup de circ social i l’activitat del Pavelló Olímpic en obres mentre l’Ajuntament elabora la nova proposta

L’edifici del Centre de les Arts Gestuals i del Circ de Reus, que no ofereix cursos des del passat juny.
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