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Alumnes de 
l’escola Alba 
fan el musical 
‘Somnis...!’

ENSENYAMENT

■ El grup de Teatre del Col·le-
gi Públic d’Educació Especial 
Alba posa en escena aquest di-
vendres l’obra musical Som-
nis...! que es podrà veure a l’Au-
ditori Higini Anglès del Palau 
Bofarull de Reus, avui diven-
dres, a partir de les 19 hores.  

Un total de 21 alumnes de 
l’escola integren el grup 7de-
Teatre que cada any puja a l’es-
cenari per oferir a tot el públic 
una representació que culmi-
na el treball que realitzen du-
rant el curs. Aquesta activitat 
va néixer com un instrument 
clau per una formació integral 
de l’alumnat, que permet des-
envolupar competències co-
municatives, socials, expres-
sives i d’autonomia personal.  

La feina que es realitza al 
centre a través del grup tea-
tral ajuda a estimular la inter-
acció dels alumnes amb l’en-
torn de forma paral·lela a l’ad-
quisició de les habilitats pròpies 
de les arts escèniques: treball 
dramàtic, musical i d’expres-
sió corporal.  

 Creada per la mateixa co-
missió de teatre amb la col·la-
boració dels alumnes, Som-
nis...! narra la història d’una 
família humil, nombrosa i molt 
treballadora però molt somi-
adora. El grup de teatre està 
format per alumnes de cicle 
superior de primària, ESO i 
Programa de Transició a la Vi-
da Adulta. L’entrada per veu-
re l’espectacle és lliure. 

CULTURA ■  D I U M E N G E  E S  C E L E B R A  L A  F E STA  D E  L’A R B R E  D E  M A I G  A  L A  FA R I N E R A

Reus viu des d’avui i fins diumenge un 

cap de setmana ple d’actes culturals

■ Reus, Capital de la Cultura Ca-
talana es prepara per viure un 
cap de setmana intens. Des d’avui 
fins diumenge tindran lloc el 
Vermusic; la Jornada de Cultu-
ra i Recerca Local, Recercat; els 
espectacles Roig: textos i música 
sobre Montserrat Roig i Els tres 
aniversaris; els actes emmarcats 
en la celebració del Dia Interna-
cional de la Dansa i la Festa de 
l’Arbre de Maig. 

Avui divendres, el Palau Bo-
fill acollirà el Trio Montsant, un 
dels concerts del cicle musical 
‘Vermusic’. Format per prestigi-
osos músics de la regió com Mar-
ta Cardona (violí), Oriol Aymat 
(violoncel) i Marcelo Mercadan-
te (Bandoneón) que oferiran un 
programa atractiu de tangos. Un 
total de vuit concerts configuren 
aquest cicle, que es realitzarà a 

espais d’interès patrimonial de 
Reus.  

Avui divendres també comen-
çarà el Recercat, la Jornada de 
Cultura i Recerca Local que s’allar-
garà fins diumenge. La proposta 
vol oferir al conjunt de la ciuta-
dania una mostra de la ingent ac-
tivitat dels centres i instituts d’es-
tudis de recerca local i comarcal 
i facilitar un espai de trobada anu-
al a les persones que formen part 
d’aquestes entitats. 

Demà dissabte, a les 19 ho-
res a la Sala Santa Llúcia, tin-
drà lloc Roig: textos i música so-
bre Montserrat Roig. Un home-
natge especial a una autora d’èxit, 
catalanista, feminista i compro-
mesa, l’escriptora universal 
Montserrat Roig. Paral·lela-
ment, tindran lloc els actes de 
celebració del Dia Internacional 
de la Dansa.  

De les 16 a les 20 hores, a la pla-
ça de la Llibertat i, a partir de les 
21 hores, l’Associació de Profes-
sors de Dansa de les Comarques 
de Tarragona al Teatre Fortuny pro-
posen un acte multitudinari de 
dansa, on es realitzaran master 
class de diferents estils i amb la 
idea d’acabar amb una flashmob 
amb tots els participants i la lec-
tura del Manifest del Dia Interna-
cional de la dansa. 

Diumenge, 30 d’abril, se cele-
brarà la Festa de l’Arbre de Maig 
a la plaça de la Farinera. La jorna-
da començarà a les 10?hores amb 
‘Decora lo maig’, amb tallers de 
flors i jocs populars per a totes les 
edats. A continuació tindrà lloc 
el ‘Vermut de Maig’ i a la tarda, 
una cercavila pels carrers del cen-
tre amb el Ball de Cintes de Sit-
ges, el Ball de Cossis de Tarrago-
na i el Ball de Prims de Reus com 

a ball amfitrió amb motiu del seu 
25è aniversari. En finalitzar la cer-
cavila, es realitzaran ballades a la 
plaça de la Farinera i balls folk per 
tot el públic assistent. 

Les activitats del cap de set-
mana clouran amb l’obra Els tres 
aniversaris (18 hores) al Teatre 
Bartrina, una proposta de la Sa-
la Trono en coproducció amb Tar-
ragona, Valls, Reus i La Villaroel 
de Barcelona.

Imatge dels protagonistes de l’obra ‘Els tres aniversaris’, que es podrà 
veure diumenge al Teatre Bartrina. FOTO: CEDIDA

Un homenatge a 
Montserrat Roig i 
l’obra de teatre  
‘Els tres aniversaris’, 
entre les propostes

EFE 

La sentència per l’acomiadament 
d’una treballadora de l’empresa 
municipal Reus Esport i Lleure 
(Rellsa) ha permès tenir coneixe-
ment sobre el fet que la denunci-
ant va ser espiada. El Jutjat Soci-
al 1 de Reus ha dictat una sentèn-
cia per l’acomiadament de 
l’empleada i delegada sindical de 
la CGT, Dolors Aguas, per con-
currència deslleial, en compagi-
nar la seva feina amb la d’una fun-
dació (centrada en l’esport geri-
àtric) i per absències injustificades. 

Dolors Aguas va denunciar a 
Rellsa –que forma part del grup 
d’empreses municipals dins de 
Reus Serveis Municipals (abans 
Innova)– per considerar que en 
el seu acomiadament s’havien vul-
nerat drets fonamentals. En pri-
mer lloc perquè estava embaras-
sada i, després, perquè des de Rell-
sa s’havia contractat a un detectiu 
per espiar-la i s’havien rastrejat 
les seves trucades i activitat a in-
ternet. 

El jutge, en una sentència de 
51 pàgines que serà recorreguda 

per l’empresa, dóna parcialment 
la raó a la denunciant i declara la 
nul·litat de l’acomiadament, en-
cara que no estima la vulneració 
dels drets fonamentals.  

La sentència relata que, el 6 de 
setembre del 2015, el llavors regi-
dor d’Esports i president de Rell-
sa, Joaquim Enrech (PDeCAT), 
va rebre un correu electrònic anò-
nim que acusava a Dolors Aguas 
d’usar recursos públics en la se-
va feina a la fundació.  

El 5 d’octubre, el gerent de Rell-
sa va contractar un detectiu pri-
vat «per verificar la veracitat d’un 
escrit de queixa que qualifica d’anò-
nim» i l’empleada, tot i ser delega-
da sindical, «va ser sotmesa a una 

vigilància excessiva», relata la sen-
tència. «No deixa de sorprendre 
un desplegament de mitjans de 
tal envergadura com a resposta a 
una simple denúncia anònima i 
cal preguntar-se si els responsa-
bles de l’empresa obren d’igual 
manera en casos similars», asse-
nyala el jutge.  

La sentència també revela que, 
el 17 d’abril del 2014, Dolors Aguas, 
en qualitat de secretària de la sec-
ció sindical de la CGT, havia pre-
sentat una denúncia a la Fiscalia 
per tràfic d’influències, prevarica-
ció i falsedat documental en el lla-
vors grup Innova. No obstant ai-
xò, el jutge assenyala que «no cons-
ta que l’empresa hagi tingut 

coneixement d’aquesta denúncia 
abans del present procediment». 

El veredicte també recull ex-
tractes de l’informe del detectiu, 
en què destaca que el 15 d’octubre 
del 2015, després de diverses ges-
tions, «a les 11.47 hores (Dolors 
Aguas) va entrar a la caserna de la 
Guàrdia Civil de Tarragona, on va 
estar una hora i 52 minuts». A més 
del detectiu, els serveis informà-
tics de l’Ajuntament de Reus van 
rastrejar les trucades des de telè-
fons de Rellsa i l’activitat de l’em-
pleada a internet i van informar 
de 38.771 connexions entre el 6 de 
setembre i el 27 d’octubre del 2015. 

Expedient sancionador 
El jutge també cita l’informe del 
pèrit judicial informàtic, Josep 
Jover, qui veu indicis de delicte 
per la metodologia usada per ras-
trejar l’activitat digital de la de-
nunciant i no preservar la cadena 
de custòdia, malgrat afectar da-
des personals protegides. 

D’altra banda, la Inspecció de 
Treball ha obert un expedient san-
cionador a l’empresa municipal 
per «atemptar contra la dignitat» 
d’Aguas, qui sosté que la van as-
setjar per la seva activitat sindi-
cal i per haver denunciat suposa-
des irregularitats a Innova.  

L’empresa, de la seva banda, 
nega aquest assetjament i titlla 
Aguas de «treballadora conflicti-
va», segons elregidor d’Esports i 
president de RELLSA, Jordi Cer-
vera (Ara Reus). 

TRIBUNALS ■  L’ E M P L E A D A  H AV I A  P R E S E N TAT  U N A  D E N Ú N C I A  A  L A  F I S C A L I A  C O N T R A  L E S  P R À C T I Q U E S  D ’ I N N O VA

Un jutge veu ‘excessiva’ la vigilància 

que Rellsa va fer d’una treballadora
La sentència declara nul 
l’acomiadament i recull 
l’informe del detectiu 
on consta que es van 
rastrejar trucades des 
de telèfons de l’empresa

L’Ajuntament de Reus recorrerà cintra la sentència i defineix la 
treballadora com a ‘conflictiva’. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ


