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La situació econòmica de les 
entitats que formen les Barra-
ques no és la més òptima. Així 
ho constata la Coordinadora 
qui assegura, per mitjà d’un dels 
seus membres, Adrià Aragonès, 
que «enguany tenim molts pro-
blemes pressupostaris que anem 
arrossegant des de l’any que va 
ploure».  L’integrant esmenta 
que «nosaltres posem 15.000 
euros per la part de so, música i 
artística» i airma que la solució  
a dia d’avui «no passa necessàri-
ament perquè l’Ajuntament posi 
més diners directament, cal que 
hi hagi voluntat política però és 
un debat que encara està obert». 

En el rerefons d’aquesta situa-
ció hi ha el debat sobre el model 
que s’arrossega des de fa uns 
anys a la capital del Baix Camp. 
En aquest sentit, Aragonès qües-
tiona que l’Ajuntament de Reus, 
«dels 70.000-80.000 euros que 
posa, la meitat vagin a les des-
peses a l’empresa de seguretat; 
si sortíssim d’allí es reduirien 

dràsticament i es podrien desti-
nar a activitats d’oci i millorar la 
qualitat». 

«Aquí la clau és un recinte 
obert per evitar tant de personal 
de seguretat; potser es podria 
passar-los a pagar uns 20.000 o 
15.000 euros». Aragonès consta-
ta la pèrdua de pes de les celebra-
cions que es duen a terme a Reus 
respecte el d’altres poblacions 
com Valls, on al seu parer, les 
Barraques van in crescendo: «no 
hi podem competir en el vessant 
artístic des del moment en que 
tenen un recinte  obert; allà Sant 
Joan s’ha consolidat i els diners 
que posa el consistori faciliten 
que hi hagi grups d’un nivell 
molt més elevat que no els nos-
tres i, per tant, les entitats reben 
uns diners que els permeten que 
a l’any següent segueixin tenint 
uns grups més bons». 

Per la seva banda, Aragonès 
fa èmfasi en que «hi ha entitats 
reusenques que han marxat per-
què no estan d’acord amb el mo-
del o perquè en aquest moment 

no poden assumir les hores que 
destinen a Barraques ja que és 
un cosa que crema molt, tot i que 
enguany també és cert que n’ en-

traran de noves». 
Cal recordar que el 16 de gener 

es va fer una reunió amb la pre-
sència de la regidora de Cultura, 

Montserrat Caelles, on s’escolta-
ven les propostes de les entitats, 
algunes de les quals advocaven 
per un trasllat al centre. 

«Qui dia passa, any empeny»
«De facto, no canviarà res». Les 
Barraques mantindran almenys 
un any més el model imperant 
els darrers anys per la propera 
festa major, al Parc de la Festa. 
Segons Aragonès, les queixes i 
suggeriments que s’han fet no 
tindran efecte immediat: «No 
ens han comunicat res i a més, a 
aquestes alçades de la pel·lícula 
no seria possible i suposo que 
qui  dia passa, any empeny». Tot 
i que hi ha «diverses visions» el 
que queda clar és que «les enti-
tats depenen econòmicament de 
Barraques per poder fer la feina 
que fan durant tot l’any; hi ha 
bastantes entitats que, o no re-
ben subvencions o les que reben 
no donaria per poder cobrir tota 
l’activitat; si barraques es deixés 
de fer les activitats es veurien 
ressentides», conclou. 

CULTURA 

El pressupost i el model inquieten 
a la Coordinadora de Barraques
Les entitats creuen que s’haurien de seguir exemples com el de Valls, ja que «un recinte obert possibilita millors grups» 

OLÍVIA MOLET

Sessió de debat sobre Barraques al CC El Carme, el gener passat.

Un ferit lleu en sortir-se el seu 
vehicle al seu pas per la C-14

SUCCESSOS

La circulació per la carretera 
C-14 a l’alçada de Reus es va 
veure afectada durant la jorna-
da d’ahir a causa d’un accident 
de trànsit ins a dos quarts de 
cinc de la tarda, aproximada-
ment. Un vehicle va sortir de la 
via al quilòmetre nou en sentit 
Montblanc vora dos quarts de 
dues del migdia. Per facilitar les 
tasques de retirada de vehicle i 
dels serveis mèdics, la circula-
ció per un dels carrils en sentit 
nord es va haver de tallar. El 

conductor i únic ocupant del 
vehicle, un home de 35 anys, va 
resultar ferit molt lleu. El Sis-
tema d’Emergències Mèdiques 
(SEM) va traslladar dues ambu-
làncies ins al lloc dels fets, que 
van atendre el ferit en el mateix 
lloc i no va ser necessari el tras-
llat hospitalari. La circulació 
per la via, a causa dels fets, va 
ser intesa durant unes tres ho-
res, aproximadament, segons 
van conirmar fonts del servei 
de trànsit. Redacció 

La Biblioteca Pere 
Anguera es proclama 
inalista a la X Mostra 
d’Arquitectura 

La Biblioteca Pere Anguera ha 
resultat inalista en la X Mos-
tra d’Arquitectura de Tarra-
gona, Biennal Alejandro de la 
Sota, amb l’objectiu de distin-
gir les obres més signiicatives 
que es van construir en el bi-
enni 2015-2016 en l’àmbit ter-
ritorial. L’equipament reusenc 
ha estat inalista en la moda-
litat d’ediicis de nova planta 
d’ús públic. L’ediici, situat a 
la zona de Mas Iglesias de la 
ciutat, és obra de l’arquitecte 
Joan Tous, en col·laboració 
amb els Serveis Tècnics Mu-
nicipals d’Arquitectura. La 
biblioteca combina les neces-
sitats del programa funcional 
amb les característiques del 
territori, sense renunciar als 
principals elements de l’ar-
quitectura contemporània. 
Destaca el contrast assolit en-
tre la visió exterior de l’ediici 
i l’amplitud, la lluminositat i la 
calidesa dels espais interiors 
La Pere Anguera va obrir por-
tes al públic el 18 de novembre 
de 2015 com la segona de les 
biblioteques municipals de  la 
capital del Baix Camp. Aquesta 
està adherida també a la Xarxa 
de Biblioteques Públiques de 
Catalunya. Redacció 

La Cambra proposa 
l’Iran com una de 
les destinacions 
comercials 

La Cambra de Comerç orga-
nitza aquest dijous, 4 de maig, 
una nova sessió de la jornada 
País, en aquesta ocasió des-
tinada a l’Iran i a les oportu-
nitats de negoci després de 
l’aixecament de les sancions 
al febrer de 2016. Es tracta 
d’un  seminari personalitzat 
per les empreses participants 
en que els ponents aniran per-
sonalitzant per cada una de 
les empreses el detall concret 
de les oportunitats del seus 
productes i quins son els nín-
xols per adients. Per poder fer 
aquest exercici serà útil que 
les empreses manifestin el seu 
interès en el seminari per tal 
que els analistes de la organit-
zació comercial TMP Logistics 
puguin estudiar-se les planes 
webs i catàlegs i comprovin 
com és per cada una la situació 
de mercat. Entre els ponents hi 
haurà Joan Trigo, dr. Enginyer 
industrial amb 40 anys d’ex-
periència en comerç interna-
cional; Amirhossein Teymou-
ri, enginyer informàtic amb 23 
anys d’experiència en comerç 
internacional i Mehdi Mirzaie, 
enginyer denmines, amb 25 
anys d’experiència en aquest 
mateix camp. Redacció 

Redacció 

El Menja’t el Mercat, la nit de 
degustació de tapes del Mercat 
Central, torna el dissabte 27 de 
maig, de 18.30 a les 23 hores. 
Com cada any, l’oferta de tapes 
es recollirà en un tríptic que 
incorporarà la informació de 

les parades que participen en 
aquesta festa, amb el nom de la 
tapa que elaboren i la seva situ-
ació al plànol perquè sigui més 
fàcil localitzar-les a l’interior 
del recinte. Pel que fa al preu, 
es manté igual que en edicions 
anteriors: les tapes a 2 euros i les 

begudes a 1,50 euros. Els para-
distes també posaran a la venda 
un paquet de consumicions que 
incorporarà un val de descomp-
te per comprar les dues set-
manes següents a les mateixes 
parades del Mercat Central. Els 
tiquets de degustació es podran 
adquirir de manera anticipada a 
les parades o el mateix dissabte 
27 de maig. 
Menja’t el Mercat va néixer 

l’any 2012 amb l’objectiu de do-
nar a conèixer totes les possibi-
litats dels productes frescos que 
es poden trobar a cada parada. 
Aquest mes de maig aquest es-
deveniment gastrolúdic arriba 
ja a la seva setena edició. 

Una nova oportunitat 
per ‘menjar-se’ el Mercat 
Central el 27 de maig 
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VII edició de la degustació de tapes 
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L’Aeroport de Reus va inaugu-
rar divendres passat la ruta amb 
Londres Stansted i dissabte, la 
de Birmingham, operades per 
l’aerolínia anglesa Jet2. La que 
connecta amb Londres Stans-
ted té lloc els dilluns, dimecres, 

divendres i diumenge. 
La connexió amb Birming-

ham, per la seva banda, compta 
amb tres freqüències setmanals 
els dimarts, dijous i dissabte. 
Amb aquestes, ja són tres les 
companyies que connecten 
l’Aeroport de Reus amb Bir-

mingham (Ryanair, Thomson 
i Jet2), i dos les que ho fan amb 
Londres Stansted (Ryanair i 
Jet2). L’anglesa Jet2, per la seva 
banda, ja opera amb set rutes 
més des de Reus a Belfast, Edim-
burg, Glasgow, Manchester, Le-
eds, East Midlands i Newcastle. 
En total, oferiran 30 vols setma-
nals, deu més que l’any passat. 
L’aerolínia té previst créixer un 
65% respecte a la temporada 
d’estiu anterior i superarà els 
228.000 seients oferts. L’Aero-
port de Reus va tancar el passat 
març amb un total  d’11.613 pas-
satgers, un 4% que el que es va 
registrar al 2016, segons dades 
facilitades per Aena. 

Entren en funcionament 
les rutes de Jet2 a 
Londres i Birmingham
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La companyia connecta amb altres 7 ciutats

Tarda de jocs per celebrar el 
Dia d’Star Wars

OCI 

May the force. Així és com 
s’anomena la jornada que orga-
nitza l’Associació de Jugadors 
i Jugadores de Rol de Reus per 
celebrar el Dia d’Star Wars, el 
dissabte 6 de maig. El grup pro-
posa una tarda de jocs de taula 
diversos (de rol, tauler, mini-
atures, etc.) i altres activitats, 
totes relacionades amb l’uni-
vers Star Wars, creat per Geor-
ge Lucas fa 40 anys. La jornada 
tindrà lloc al local de l’entitat, 
al carrer Eduard Toda número 

12 de Reus, des de les cinc de 
la tarda ins les nou. L’endemà, 
diumenge dia 7, l’associació 
organitza el segon torneig del 
joc de taula X Wing. La jorna-
da s’iniciarià a les 9:30 hores i 
s’allargarà ins les 18.30 hores. 
En aquest joc els jugadors as-
sumeixen el paper de pilots de 
les naus del món d’Star Wars, i 
lluiten en partides d’un contra 
un. Aquesta activitat tindrà lloc 
al local de l’entitat, i el preu de 
l’inscripció és de 5 euros.


