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Tancaments El petit comerç de Reus perd tres botigues de referència

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Persianes que s’abaixen
HISTÒRIA · Aquests establiments de mitjan segle XX abandonen l’activitat econòmica
definitivament CENTRE · Estan situats als carrers comercials més emblemàtics de la ciutat
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Quan tanca una botiga amb llarga tradició
històrica es perd alguna cosa més que un
negoci: s’abandona
una manera d’entendre el comerç, la relació quotidiana amb
els clients i els proveïdors i, moltes vegades, fins i tot, una determinada estètica que no té res a
veure amb l’actual. Tres dels carrers més comercials de Reus, el
Monterols, el Jesús i el de les Galanes, estan de dol aquestes setmanes perquè, precisament,
s’ha anunciat el tancament imminent de botigues que, per tradició, conformen part de la geografia comercial típicament reusenca. Es tracta de la cotilleria
Isern, la carnisseria Anglès i la
merceria Sardà
La trajectòria comercial de la
cotilleria Isern es remunta a
l’any 1951, quan la mare de l’actual propietària, Antònia Isern,
venia pràcticament de tot (pantalons, llençols, etcètera). Caldria esperar fins al 1968 perquè
l’actual propietària, Maria Antònia, s’impliqués directament en
el negoci i l’enfoqués concretament cap al món de la cotilleria i
la llenceria. Isern explica que,
amb quaranta-sis anys al capdavant del negoci, ja “és hora de
descansar”, tot i que li fa pena
abandonar moltes clientes que
han confiat en els seus consells
en tots aquests anys. Afirma,
per exemple, que una clienta
provinent de Tivissa va sortir
plorant de la botiga en assabentar-se del tancament del negoci.
Especialitzada en llenceria de

MarIa Antònia Isern ha dirigit més de quaranta anys la botiga fundada per la seva mare ■ ISABEL MARTÍNEZ

talles grans, les clientes d’Isern
tenien el seu establiment com
un punt de referència. Com passa amb molts comerços de l’època, la propietària explica que els
baixos del carrer Jesús que ha
—————————————————————————————————————————

“Cada dos o tres anys
anàvem a París i les
marques ens pagaven el
viatge”
—————————————————————————————————————————

ocupat durant tants anys la botiga són de “lloguer antic” i que,
encara que volgués continuar,
no ho podria fer.
Si un món ha canviat profundament en les últimes dècades,
aquest ha estat el de la cotilleria
i la llenceria. “Abans les dones

portaven faixes i ara, per exemple, els vestits de núvia porten
l’esquena escotada i es corden
per davant”, precisa Isern. També la relació amb les cases comercials s’ha transformat molt.
“Cada dos o tres anys, com a màxim, anava a París i les mateixes
marques ens pagaven el viatge”
recorda la propietària.
Sorprenentment, la mestressa celebra l’arribada de les grans
cadenes a la ciutat, que “han
educat la gent” perquè tothom
s’ha acostumat a “pagar al moment i que no es deixi el gènere
prestat”. Al desembre, l’estil directe, simpàtic i amè de Maria
Antònia Isern deixarà pas potser a un altre comerç que –difícilment– deixarà una petjada
tan profunda com la seva.

En un àmbit comercial completament diferent, la carnisseria Anglès també s’ha acomiadat
recentment dels seus clients de
tota la vida. Establerta a la cantonada del carrer de les Galanes
des del 1960, Salvador Llort, fill
de la fundadora, va començar a
treballar a la botiga amb 15
anys. En un principi, ajudava a
desfer el bou o desplomava els
pollastres. En el moment que la
mare es va jubilar, Llort es va encarregar del negoci amb l’ajuda
de la seva dona fins la setmana
passada que van retirar-se. A
l’anunci fet per aquestes dues
botigues amb història s’hi suma
també el de la merceria Sardà,
un altre clàssic d’un dels carrers
més comercials de la capital del
Baix Camp, el Monterols. ■
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Amb el mateix pressupost
que l’any passat, 85.000
euros, i una oferta variada
d’ espectacles de teatre popular i nova creació, Reus
serà l’escenari entre el 23 i
el 26 d’octubre d’una nova
edició del Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual COS. El programa, que constarà de setze
representacions, es desenvoluparà en tots els espais
teatrals de la ciutat i hi participaran companyies referents del panorama internacional, com ara Théâtre
du Mouvement o Vol Ras.
Dins del projecte europeu
Move-Award, el COS també oferirà una sèrie d’espectacles impulsats per joves i obres amb denominació d’origen catalana i de
Reus, com ara La Gata Borda, Butai, Pere Hosta o la
companyia De la Rosa. En
la presentació de l’edició
d’aquest any, el director artístic, Lluís Graells, va destacar l’espectacle inaugural previst per al 23 d’octubre, al Teatre Fortuny, de
Théâtre du Mouvement.
També va explicar que la
programació inclou des de
propostes més poètiques i
metafòriques fins a propostes humorístiques o
acrobàtiques. ■

L’Estat
s’implicarà en
la lluita contra
el cargol poma
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Cambrils ratifica la
denúncia contra Llobet
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L’alcaldessa de Cambrils,
Mercè Dalmau, va ratificar ahir al jutjat número 4
de Reus la denúncia contra l’exregidor d’Hisenda,
Ramon Llobet, que va confessar que s’havia apropiat
de 92.000 euros de l’empresa pública EPEL Inge-

sol. Tant Dalmau com el
gerent d’EPEL Ingesol
–empresa d’on Llobet va
robar els diners–, el secretari municipal i el tresorer
van eximir el consistori de
cap responsabilitat en els
fets. Dalmau va recordar
que l’exregidor encara no
ha tornat els diners com
s’havia compromès a fer, i
va assegurar que l’Ajunta-

ment tirarà endavant la
demanda malgrat que l’exregidor retorni els 92.000
euros.
L’alcaldessa Mercè Dalmau va declarar durant
tres quarts d’hora davant
la magistrada Núria de la
Fuente Benavides, i també
davant el lletrat de la defensa. Així mateix, també
van prestar declaració Ni-

colau Mateu, gerent
d’EPEL Ingesol; el secretari municipal, Josep Maria
Valls, i el tresorer, Manel
Amat. Tots ells van ratificar la denúncia del consistori contra l’exregidor i
van relatar el procés que
va seguir des de la confessió dels fets fins a la destitució de l’aleshores regidor. L’alcaldessa es va
mostrar confiada que
l’absència d’un gerent a
EPEL Ingesol en els mesos en què Llobet es va
apropiar de les quantitats
no comportarà cap mena
de problema al consistori
cambrilenc. ■

Dalmau, a l’entrada del
jutjat de Reus ■ REUSDIGITAL

El Senat va aprovar ahir la
moció presentada per
l’Entesa pel Progrés de Catalunya perquè el govern
espanyol assumeixi una
implicació més decidida
en l’eradicació de la plaga
del cargol poma al delta de
l’Ebre. Per obtenir el suport de la majoria del PP, el
senador socialista de l’Entesa, Joan Sabaté, va acceptar una esmena en què
la formació conservadora
reclama també la posada
en marxa d’un grup de treball d’experts amb representants de totes les administracions competents a
la zona. ■

