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CLOENDA DEL 25 ANIVERSARI DE L’AMCA

El grup La Colònia actua
divendres a la Palma
El grup reusenc La Colònia
actuarà aquest divendres a la
Palma de Reus (22.30 hores) en
el marc dels concerts de celebració dels 25 anys de l’Associació per a la Música Creativa
i Actual, l’AMCA.
La Colònia presentarà els
temesdelseuEP Capítol1, unbon
grapatdecançonsd’airebalcànic
i flaire mediterrani amb tocs
de cabaret.
A més de distribuir-lo en plataformes digitals (iTunes, Spotify...), La Colònia ha posat a la
venda el seu primer disc Capítol 1 en format físic. Això sí, l’enregistrament només es pot trobar en establiments de productes de proximitat d’arreu del
Camp de Tarragona (comerços
■

de productes de la terra, cooperatives de vins...), i no en botigues de discos convencionals.
El preu del disc és de 7 euros i,
a més del llibre CD, s’obtindrà
un petit present en funció del
lloc on s’adquireixi.
La Colònia acaba de realitzar una petita gira de concerts
arreu del territori que els ha
portatfinsalaFiraMediterrània
de Manresa.
Entre d’altres localitats catalanes on han presentar el seu
nou EP Capítol 1, es troben algunescomReus,Montblanc,Valls,
Cardedeu, Figueres, Poboleda,
Mont-roig del Camp, Tarragona, Banyoles, Vandellòs, Nulles, Sant Sadurní d’Anoia o
Cambrils.
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Inauguració de l’exposició sobre el 25 aniversari
del Cor Mestral de Reus
■ El Palau Bofarull de la Diputació a Reus acull avui la inauguració de l’exposició commemorativa del 25 aniversari del Cor Mestral de Reus. Aquesta coral, formada per afeccionats, es va constituir l’any 1988 i compta amb un ample repertori que, any rere
any, ha anat guanyant en dificultat i en qualitat pel que fa a la interpretació. La mostra, que presenta la trajectòria d’aquesta formació coral, es podrà visitar fins al 18 gener.

SOCIETAT

CARNAVAL

‘Supertramp’ amb
100 persones a les
Peixateries Velles

Obert el termini per
presentar obres al
concurs de cartells

■ Aquest vespre, a partir de les
20 hores, a la plaça de les Peixateries Velles de Reus, l’emprenedor català més internacional i amb més èxit Xavier Verdaguer ajuntarà 100 persones
per fer un supertramp massiu
abans de la seva xerrada a WOW
Reus. Es tracta d’un acte on els
participants fotografien el seu
moment de felicitat.

■ Les persones interessades a
presentar-se al concurs de cartells de Carnaval tenen de termini fins a aquest dimarts, 14
de gener, per presentar la seva
obra. Ho han de fer al Centre Cívic del Carme, de la plaça de la
Patacada, en l’horari i dies
d’obertura del centre. El
guanyador del primer premi
rebrà 600 euros.
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La de ayer fue la tercera concentración que los trabajadores convocan en menos de un mes. FOTO: ALBA MARINÉ
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LOS EMPLEADOS BUSCARÁN ASESORAMIENTO PARA SABER SI ES LEGAL

El Pere Mata prorrogará un pacto
aún más ‘gravoso’ para la plantilla
El comité de empresa y
la dirección del Pere
Mata no llegan a un
acuerdo y los
empleados podrían ver
recortado su sueldo
ESTER PAGÈS

La última cacerolada protagonizada ayer por un centenar de empleados de l’Institut Pere Mata
para protestar contra los recortes salariales propuestos por la
empresa , no sirvió de nada a los
trabajadores. Después de dos horas de negociaciones entre la dirección y el comité de empresa,
ambas partes no acercaron posiciones.SegúnexplicóalDiariJoaquínValero,presidentedelComité de empresa de l’Institut Pere

ES PROJECTARÀ UN FILM SOBRE EL GENERAL PRIM ESTRENAT EL 1931

La recepció anual d’entitats obrirà la
programació del Centre de Lectura
El Centre de Lectura de Reus
va presentar la seva programació per a aquest any 2014 amb diverses activitats com conferències, taules rodones, exposicions
i tallers.
La primera d’elles és la tradicional recepció anual d’entitats
que obre les portes al teixit cultural, esportiu, social i cívic de la
ciutat per compartir experiències i conversar sobre l’estat ac-
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tual del món associatiu. A més,
la recepció comptarà amb la participació de l’Orquestra Camerata XXI.
De fet, la nova programació té
un denominador comú, com és
la figura del general Joan Prim i
Prats. El Centre de Lectura ha
programatunesjornadesd’història
que comencen el 13 de març a la
bibliotecadel’entitatambl’exposició del fons bibliogràfic que es

conserva a Reus de la figura
d’aquesta personalitat política
i militar. Entre altres activitats
emmarcades en aquestes jornades, hi ha la projecció d’una pel·lícula titulada Prim del director
José Buchs, un film que es va estrenar el 1931 al Teatre Fortuny
amb un gran èxit.
Per la seva part, el Teatre Bartrina acollirà la quarta trobada
de debat i reflexió sobre l’arqui-

Mata para CCOO, «la reunión no
ha sido satisfactoria porque la
empresa nos quiere mantener la
misma situación del año pasado». La dirección presentó ayer
una propuesta alternativa pero
nada nueva para los trabajadores que consiste en prorrogar el
pacto del 2013, un acuerdo que
«fue el peor de los últimos tres
años porque supuso unos recortes muy importantes en función
delacategoríaprofesional».Setrata de una propuesta que los trabajadores consideran aún más
«gravosa» que la anterior. Y es
que los empleados del Pere Mata exigían a la dirección que retirara su anuncio de recortar en
un 1% de lo que se denomina RAF
(lasumadelsalariobasemáselplus
de convenio) y de suprimir la Dirección por Objetivos.
Según Valero, «prorrogar el
pacto del año pasado supone la

supresión de las retribuciones
por objetivos y unos recortes en
los salarios del 7 y 8%». Además,
«la categoría más perjudicada será la de los auxiliares», añadió.
Frente a esta situación, el co-

tectura que portarà per nom
‘L’aprenentatge’, un acte organitzat per tres despatxos d’arquitectura i que es durà a terme
el dijous 6 de febrer.
Pel que fa al Campus Extens
de l’Antena del Coneixement de
la URV, s’han organitzat diversos actes com el cicle ‘Ciència a
debat al Centre de Lectura’, amb
xerrades dedicades a temes molt
diversos, des la ‘Recerca i la innovació a Reus’ fins a ‘L’obesitat,
una epidèmia del segle XXI a les
societats occidentals’.
En la nova programació per a
aquest any recentment estrenat,
també hi tenen cabuda la presentacions de llibres que programa
l’Escola de Lletres, com la de la
publicació que porta per títol Ra-

mon Amigó i Anglès, pedagog del
territori (1925-2011): aportació a
la sociabilitat cultural, una obra
de Xavier Ferré.
De cara al març, l’escriptora
Imma Monsó presentarà la seva trajectòria literària. Es tracta d’un cicle trimestral que compta amb la presència de destacats
i reconeguts escriptors. –E. P.

Prorrogar el
convenio supone
un recorte salarial
del 8% que el
comité no acepta
mité de empresa buscará asesoramiento para conocer si es legal esta prorroga y en asamblea
decidirá si convocan más concentraciones. Los trabajadores
recordaron que «si los recortes
seaplicaranlaempresaganaría1’3
millonesdeeurosdelossueldos».

Unes jornades
d’història del
general Prim
explicaran la figura
militar i política

