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CEDIDA

Els espectacles són gratuïts i es fan en diverses localitzacions.

Redacció

El Morell ho té tot a punt per 
engegar la tercera edició de la 
mostra d’arts escèniques Prima-
verArt, que començarà demà i 
s’allargarà ins diumenge. En-
guany, aquest festival a peu de 
carrer ofereix una quinzena de 
propostes d’allò més variades 
en diverses localitzacions del 
municipi que inclouen circ, 
clown, teatre i concerts. El Pri-
maverArt arriba després de 
l’èxit de la temporada d’hivern 
del Teatre-Auditori del Morell, 
la qual ha tingut més de 2.000 
espectadors en les diverses pro-
postes programades.

Aquesta edició del Primave-
rArt compta amb alguns plats 
forts dins de la seva progra-
mació com són Nàufrags, que 
ha estat considerat el millor 
espectacle de carrer als Premis 
de Circ de Catalunya Zirkòlika 
2016; Rats, que ha rebut el reco-
neixement de millor espectacle 
de carrer a la Fira Titelles 2015; 
o Càntut, que ha rebut el pre-
mi Enderrock millor disc folk 
2016 segons la crítica i el premi 
Teresa Rebull Fira Mediterrània 

2016.
A més, el PrimaverArt comp-

tarà amb estrenes i novetats 
com Lurrak, un espectacle de 
circ contemporani que combina 
teatre, música i circ, el qual s’es-
trenarà per primer cop a Catalu-
nya, o les propostes de microte-
atre que presenten el col·lectiu 

de Les Artistes Locals de Reus. 
Per respectar la continuïtat de 
les dues darreres edicions, el 
PrimaverArt acabarà amb L’Es-
tiueig, una proposta de Comme-
dia dell’Arte del dramaturg Car-
lo Goldoni. Tots els espectacles 
es podran veure gratuïtament 
des de demà i ins diumenge.

El Morell dóna demà el tret de 
sortida al PrimaverArt

CULTURA

La mostra d’arts escèniques ofereix 15 propostes de teatre, circ i música

Elena Pedrola

«Els gestors d’emergències no 
captem clients, no seguim im-
pagaments, no venem targetes 
de crèdit ni cap tipus de merca-
deries o serveis». Així és com di-
ferencien la seva tasca els gestors 
d’emergències que treballen en 
centres d’arreu de l’Estat, com 
el CAT112 de Reus, dels teleo-
peradors de Telemàrqueting, 
que es dediquen a la venda de 
serveis o productes a través de 
trucades telefòniques, i que tot 
i la diferència de tasques, tenen 
el mateix conveni laboral que els 
primers. 

«Nosaltres gestionem i mobi-
litzem recursos d’emergències, 
tenint present que en moltes 
ocasions una vida depèn de la 
nostra actuació», segueixen de-
inint els gestors d’emergències. 
La seva tasca, a més, es desen-

volupa en diversos torns que co-
breixen les 24 hores els 365 dies 
de l’any. 

En altres paraules, els dos 
treballen amb el telèfon, però 
les seves tasques no tenen res a 
veure. Per aquest motiu, i sense 
menystenir en cap moment els 
operadors de Telemàrqueting, 
els gestors d’emergències d’ar-
reu de l’Estat, inclosos els de 
Reus, s’han unit en la Plataforma 
de Gestores de Emergencias de 
España (GEME) per tal de reivin-
dicar millores laborals i reclamar 
la creació d’un conveni que els 
diferenciï dels treballadors de 
Telemàrqueting. Tal com explica 
una gestora del centre de Reus 
que prefereix mantenir-se en 
l’anonimat, un mateix conveni 
«perjudica les nostres condici-
ons laborals». 

A dia d’avui, no existeix cap 

conveni sobre les plataformes 
d’emergències, de manera que 
es demana que se’n creï un des 
de zero per adaptar-lo «a la pro-
fessionalitat que ens pertoca». El 
conveni laboral de Telemàrque-

ting contempla un sou més baix 
del que, segons els gestors, els 
hauria de correspondre. A més, 
aquest és contrari a les vagues: 
«Se’ns limita el dret a vaga amb 
l’excusa que la nostra tasca és 
essencial, tot i que en el dia a dia 
rebem un tracte i una remunera-
ció com si no ho fos», asseguren 
des de la plataforma estatal.

Una altra de les peticions que 
realitzen els gestors fa referència 

al prestigi laboral: «A dia d’avui, 
quan treballes de gestor d’emer-
gències, a la teva història laboral 
hi igura que has treballat en el 
sector del Telemàrqueting, i no 
és així», explica la treballado-
ra del CAT112 de Reus. A més 
d’un sou més baix, les hores de 
guàrdia també es paguen més 
barates, i l’horari de descans que 
contempla el conveni laboral de 
Telemàrqueting és diferent.

LABORAL

Els gestors del 
112 reclamen un 
conveni diferent del 
de Telemàrqueting
Els treballadors creen una plataforma estatal per 

reivindicar millores en les condicions laborals

ACN

La nova plataforma agrupa gestors dels centres d’arreu de l’Estat, inclosos els de Reus.

Tot i que gestors i 
teleoperadors usen el 
telèfon, les seves tasques 
són molt diferents
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Els Amics de les Arts inicien oi-
cialment la seva gira al Centre 
Cultural de Valls aquest diven-
dres per presentar el seu quart 
disc, Un Estrany Poder, abans 
de desembarcar a localitats com 
Barcelona i Girona. La d’aquest 

divendres, és l’única actuació 
anunciada a les comarques de 
Tarragona.

L’actuació, que començarà a 
les nou del vespre, ha desper-
tat molta expectació i el teatre 
vallenc oferirà un ple absolut,. 
De fet, a hores les entrades es-

tan pràcticament exhaurides. A 
més, l’equipament ha obert a la 
venda la grada de l’amiteatre 
superior, circumstància que no 
es donava des de les darreres 
Festes Decennals de la Mare de 
Déu de la Candela de 2011.

Des de la setmana passada, 
els Amics de les Arts han realit-
zat una estada al Teatre Auditori 
de Llinars del Vallès per posar a 
punt l’espectacle pel que fa a la 
il·luminació, la participació del 
públic, els monitors, els instru-
ments i els efectes de so.

El grup ja porta onze anys 
de trajectòria musical. D’altra 
banda, han obtingut importants 
premis de la indústria musical.

Els Amics de les Arts 
inicien la nova gira des 
de Valls aquest divendres

MÚSICA

Les entrades estan pràcticament exhaurides

Un total de 32 agents 
interins de la Policia 
Local inicien un curs 
de formació a Salou

Salou va encetar dimarts el 
dissetè curs impartit per l’Ins-
titut de Seguretat Pública de 
Catalunya (ISPC)  junt amb 
els responsables de formació 
de l’Escola de Policia i la Poli-
cia Local. En aquest curs, que 
es du a terme a la caserna de 
la Policia Local, es formarà a 
un total de 32 alumnes, pro-
cedents de vuit municipis, 14 
d’ells de Salou, 8 dels quals-
un cop superada la formació 
se sumaran als 6 agents que 
ja han superat el curs en al-
tres edicions i que reforçaran 
la campanya d’estiu a Salou. 
També provenen d’altres mu-
nicipis com Sitges, Cambrils, 
Torredembarra, Alella, Sant 
Jaume d’Enveja i Sant Adrià. 
La formació consisteix en 120 
hores i, un cop superat el Curs, 
els aspirants s’incorporaran 
com a agents de la policia local 
durant un període de temps 
determinat, que en el cas dels 
14 aspirants de Salou serà des 
del mes de juny i ins a inals 
d’octubre, per reforçar la cam-
panya d’estiu al municipi. En 
l’obertura del curs, l’alcalde 
Pere Granados encoratjà els 
aspirants a afrontar la forma-
ció amb «il·lusió». Redacció
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L’Antena del Coneixement de 
la Universitat Rovira i Virgili 
(URV) a Cambrils, coordinada 
des del Museu d’Història de 
Cambrils, inicia aquesta setma-
na els actes de l’últim trimestre 
del curs 2016/2017. Fins al mes 

de juliol, es programaran un 
seguit de vuit activitats en dife-
rents espais del municipi, totes 
de caràcter gratuït exceptuant 
el curs de la Universitat d’Estiu. 
L’arrencada de la programació 
es farà aquest dissabte amb un 
recital-homenatge a Maria Au-

rèlia Capmany, a càrrec de Car-
me Sansa, a la Cripta, dins dels 
actes dels 25 anys de la URV.

Les matèries a tractar en 
aquests últims mesos del curs 
seran d’àmbits tan diferents 
com la fotograia, el patrimoni 
marítim, la literatura, el món 
antic, l’enginyeria o la dietètica. 
A la vegada, i amb l’objectiu de 
sumar esforços, es continuaran 
les col·laboracions amb d’altres 
accions que es desenvolupen 
al municipi o en àmbits terri-
torials més amplis. Així, alguns 
dels actes inclosos al programa 
de l’Antena del Coneixement de 
Cambrils, se sumen en diversos 
programes.

Cambrils acull noves 
activitats de l’Antena del 
Coneixement de la URV

CULTURA

La programació arrencarà aquest dissabte


