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La crisi econòmica i, més
concretament, la que vi-
uen els sectors de la cons-
trucció i immobiliari, ha
tret atractiu a l’oferta de la
permuta de terrenys amb
què l’Ajuntament volia
compensar cal Rofes per la
pèrdua de la nau i les ins-
tal·lacions annexes –pati
obert, laboratori, oficines i
magatzems– de l’empresa
de vins, un edifici amb fa-
çanes als carrers de Josep
Anselm Clavé i de Sant
Miquel. El regidor d’Ur-
banisme, Jordi Bergadà,
ha confirmat que el conve-
ni que feia temps es nego-
ciava amb la propietat de
l’empresa de vins ha que-
dat definitivament aparcat
i que caldrà estudiar altres
fórmules jurídiques que
no comportaran un procés
d’expropiació de l’edifici
perquè, entre altres raons,
l’Ajuntament no disposa
en aquests moments dels
diners que costaria l’ope-
ració. De moment, doncs,
els plans per ampliar el
Museu d’Art i Història
queden aparcats sense que
s’hagi fixat cap termini per
reprendre’ls.

Si no s’amplia el museu,
tampoc no es duran a ter-
me els plans de la regido-
ria de Cultura de redefinir-
ne les funcions i la filoso-
fia. La inclusió de les no-
ves dependències, que
haurien duplicat l’espai
actual del museu de la pla-
ça de la Llibertat de dos
mil metres quadrats, hau-
ria permès realçar els fons
artístics del museu i, so-
bretot, potenciar el discurs
de la història de la ciutat,
en concret el patrimoni re-
lacionat amb la important
producció artesanal i in-
dustrial reusenca especial-
ment dels segles XVIII i
XIX. Davant la impossibi-
litat de poder formular un
nou model de museu, la ti-
tular de la regidoria, Em-
par Pont, explica que s’hi
han emprès accions pun-
tuals de reforma. La pri-
mera és la clausura del
museu fins al dia 1 del mes
d’abril vinent, per tal de
construir uns lavabos ade-
quats a la importància de
l’equipament i adaptar la

Sala Reus perquè sigui la
seu provisional d’una gran
exposició dedicada a la
festa major.

La sala central es dedi-
carà a exposicions tempo-
rals de producció pròpia,
la primera de les quals serà

una mostra dedicada a la
vida quotidiana a Reus du-
rant els anys immediats a
la Guerra Civil espanyola.

Una segona acció serà
l’habilitació d’una sala de-
dicada exclusivament a
l’obra i biografia de l’es-

cultor Joan Rebull. L’es-
pai dedicat als artistes re-
usencs del XIX es deixarà
tal com està actualment.

El Museu d’Art i Història de Reus no
s’ampliarà per falta d’acord amb cal Rofes

La propietat de l’empresa de vins rebutja l’oferta municipal de permutar per terrenys la nau adjacent al museu

● Els plans per ampliar el Museu d’Art i
Història de Reus hauran d’esperar una
època més propícia. La propietat de la nau
de l’empresa de vins i vermuts Rofes, que

● Si l’acord amb cal Rofes no ha
fructificat, sí que està a punt de
fer-ho el que permetrà que l’anti-
ga fàbrica tèxtil del Vapor Vell
passi a ser de titularitat munici-
pal. L’Ajuntament ha passat una
oferta als propietaris –una famí-
lia que fa generacions que viu a
Madrid i que està molt desvincu-
lada de Reus– per expropiar
l’edifici, proposta que també in-
clou una valoració de l’activitat
dels llogaters que són a l’edifici,
una firma de venda de mobles. El
procés es preveu que no trigui a

Imatge parcial del Vapor Vell, el gran edifici del carrer del Carme que es destinarà a usos culturals. / EL PUNT
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tancar-se atès que el Vapor Vell
forma part del projecte d’inter-
venció integral del barri del Car-
me. I l’edifici i el seu entorn són
un dels punts neuràlgics de la re-
forma global del barri.

L’antiga fàbrica tèxtil serà, un
cop municipal, la seu del Centre
d’Arts Escèniques de Reus.
També ho havia de ser del Mu-
seu del Teatre Català, un projec-
te que l’Ajuntament ha desesti-
mat finalment per la falta de
complicitat d’altres institucions
i perquè la regidoria de Cultura
no el considera prioritari. Com

és l’espai que hauria permès l’engrandi-
ment de les dependències museístiques,
ha decidit finalment no firmar el conveni
amb l’Ajuntament de Reus. L’acord pre-
veia que la titularitat de la nau passaria a

ser municipal a canvi d’una permuta de
solars, una proposta que els propietaris de
cal Rofes han decidit rebutjar. En canvi,
un altre acord urbanístic relacionat direc-
tament amb futurs equipaments culturals

que a l’edifici quedarà espai de
sobres, a banda de la instal·lació
d’altres serveis que dinamitzin el
barri també serà la seu de la casa
de la festa, segons els últims
plans amb què treballa la regido-
ria de Cultura. La casa de la fes-
ta, un projecte que també fa
temps que corre per les taules
municipals, és un equipament
que en principi havia d’anar a
l’antiga escola Rubió i Ors, que
és actualment seu de l’arxiu ad-
ministratiu, servei que l’any que
ve es traslladarà al nou arxiu his-
tòric que s’està construint en

sí que està a punt de fructificar: l’expro-
piació del Vapor Vell, futura seu del Cen-
tre d’Arts Escèniques i, un cop descartat
el Museu de Teatre Català, també de la ca-
sa de la festa.

aquests moments. Però el pro-
jecte de casa de la festa s’ha fet
tan ambiciós, explica la regidora
de Cultura, Empar Pont, que ha
calgut buscar un nou emplaça-
ment. El Vapor Vell es preveu
com a ideal per instal·lar-hi una
gran exposició permanent sobre
la festa major –que a mitjà termi-
ni ocuparà les dependències de
la Sala Reus del Museu d’Art i
Història– i tots els serveis rela-
cionats amb la dinamització fes-
tiva de la ciutat, com poden ser
espais de trobada i d’assaig dels
grups festius.

El Vapor Vell serà la seu de la casa de la festa
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