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Claudi Alsina enceta
el segon trimestre del
cicle ‘Educar Avui’ de la
Fundació Reddis
Després de l’èxit del primer trimestre del cicle de conferències pedagògiques ‘Educar avui’,
organitzades per la Fundació
Privada Reddis, la institució
enceta ara un nou trimestre
amb tres conferenciants més:
Claudi Alsina, Pilar Iranzo i
Ferran Ruiz. Així, Claudi Alsina, catedràtic de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i
Secretari General del Consell
Interuniversitari de Catalunya
(CIC) pronunciarà, demà a dos
quarts de vuit, la conferència
‘El teorema de l’amor. Claus
per a una educació matemàtica del segle XXI’. El trimestre
passat, més de 300 professionals de l’ensenyament i diverses interessats van poder
gaudir de les diferents conferències de la Fundació.

El Centre de Lectura
oferirà al febrer un
taller de còmic per a
nens de 8 a 13 anys
Entre les novetats d’aquesta
setmana, el Centre de Lectura
ofereix un taller del Còmic: un
taller didàctic de dibuix i còmic dirigit a nens i nenes d’entre 8 i 13 anys amb l’objectiu
que els alumnes desenvolupin
les seves capacitats de manera
natural durant el procés creatiu de fer un còmic. Es durà a
terme tots els dissabte de febrer des de les onze del matí
fins dos quarts d’una, al Centre
de Lectura. Les inscripcions es
poden fer a la secretaria del
Centre. A més, com cada any,
el Centre de Lectura obrirà les
portes de l’ateneu a les entitats
culturals, esportives, socials i
cíviques de la ciutat per tal de
debatre i conversar sobre l’estat actual del món associatiu.
Serà el proper divendres a dos
quarts de vuit de la tarda.
ADOPCIÓ

Nano té 4 mesos, i busca
família, és sociable, molt
afectuós, li encanta estar amb altres gossos. Té
molta energia. Ha viscut
l’abandonament i el fred
sent només un cadell.
gaiatgn@gmail.com

Comença el judici contra un fill de
Ruiz-Mateos per la Nova Comarcal
Declara avui a l’Audiència de Tarragona com imputat arran de la demanda de l’empresa Prograsa per estafa
S. Cases / EFE

El pas dels Ruiz-Mateos per Reus
encara cueja. José María RuizMateos Rivero, un dels fills del
propietari de Nueva Rumasa,
José Maria Ruiz-Mateos, haurà
de donar comptes avui sobre el
pas de Nueva Rumasa per la coneguda com Antiga Comarcal, a
la carretera de Reus a Riudoms.
Un dels fills del clan Ruiz-Mateos declararà avui a l’Audiència
Provincial de Tarragona pels
presumptes delictes d’estafa i de
falsedat en document mercantil,
arran de la demanda de Prograsa, una empresa especialitzada
en productes subcàrnics.
Els fets es remonten a finals
dels anys 90, quan Prograsa era
proveïdor de la societat Nova Comarcal de Reus, a mans aquells
temps de l’òrbita d’empreses de
Nueva Rumasa, del clan RuizMateos. Segons la fiscalia, a final de 1998, les companyies van
acordar que el pagament de les
matèries primeres que Nova Comarcal rebia de Prograsa s’efec-

tués mitjançant pagarés aportats
per Hibramer, una altra de les
empreses a l’òrbita de Nueva Rumasa.
Els dies que aquests pagarés
vencien, però, el banc els tornava –per un import de més de
200.000 euros–, per la qual cosa
Prograsa, defensada pel bufet
d’advocats de Barcelona GarcíaCoca, va demandar Nova Comarcal i Hibramer.
Segons la fiscalia, els acusats,
«posats de comú acord i amb la
intenció d’aconseguir un benefici econòmic en perjudici aliè, van
crear davant Prograsa, empresa
proveïdora, la falsa aparença»
que Nova Comarcal de Reus era
solvent, «atès que els seus deutes
estaven avalades per Hibramer,
entitat mercantil filial del holding empresarial Nueva Rumasa,
aprofitant el prestigi empresarial
que aquesta última representava».
En aquesta línia, el fill de RuizMateos, segons la fiscalia, «va
oferir avalar les operacions mer-

CEDIDA
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cantils amb la il·lícita finalitat de
no acabar saldant el deute contret amb Prograsa».
Sis anys de presó
A més, segons l’escrit de la fiscalia, els acusats «van concertar
a falsificar la firma del qual figurava com avalador en els pagarés
emesos i així poder repel·lir les

reclamacions de pagament corresponents».
A més a més d’un dels fills
de Ruiz-Mateos també estan
acusats el director financer de
la Nova Comarcal, Juan García
Álvarez; la representant d’Hibramer, Silvia María Adán de
Miguel; i l’apoderat de Nova Comarcal, Antonio Solís García.
El judici quedarà vist per a
sentència avui o demà, últim dia
previst per a les declaracions dels
imputats. La fiscalia demana tres
anys i mig de presó per a José María Ruiz-Mateos Rivero, mentre
que la defensa dels demandants,
Prograsa, sol·licita sis anys de
presó per un dels fills d’un dels
clans més coneguts del país.
Història d’un calvari
Les instal·lacions de la carretera
de Reus a Riudoms, actualment
fragmentades en l’escorxador, la
fàbrica de pinsos –propietat de
Guissona– (totes dues segueixen
actives) i les antigues naus i oficines i terrenys –propietat d’un

empresari del territori– n’han
vist de tots colors. Des de l’esplendor durant la segona meitat
del segle XX, quan eren una de
les empreses del sector avícola
més importants de Catalunya, a
la decadència de finals dels anys
90, quan es van endinsar en un
procés obscur a l’ombra de Nueva Rumasa.
Fins als anys 90 les installacions de la carretera de Reus a
Riudoms corresponien a la Cooperativa Comarcal d’Avicultura,
que va presentar suspensió de
pagaments a mitjans dels anys
90. Al 97, l’antiga comarcal va ser
adquirida pel grup empresarial
Nueva Rumasa.
A partir d’aquí s’inicia un
complicat entramat d’operacions financeres, subhastes, vendes i processos judicials, que van
portar la desgràcia a més d’un
centenar de persones que hi treballaven. Tot i la incertesa, uns
trenta treballadors van estar lluitant durant anys per mantenir
l’escorxador i el lloc de feina.

POLÍTICA

La CUP demana la dimissió de la segona
tinent d’alcalde de Reus Teresa Gomis
Vidal ha denunciat en reiterades ocasions la manca de transparència del Grup Salut i Innova
Redacció

La CUP demanarà avui la dimissió de la segona tinent d’alcalde de Reus, Teresa Gomis. El
regidor de la CUP, David Vidal,
explicarà avui en roda de premsa els motius pels quals des del
partit de l’oposició es demana la
dimissió de Gomis, presidenta

també del Grup Salut, que aplega diferents empreses d’Innova.
Vidal ha reiterat en diverses
ocasions la manca de transparència i informació al si del Grup
Salut i el hòlding empresarial
Innova i Sagessa. El regidor de la
CUP ha denunciat públicament
que, en diverses ocasions, des de

l’equip de govern se’ls ha negat
informació que havien sol·licitat
sobre processos de contractació
i sobre la gestió d’empreses municipals. Vidal també ha recordat l’obligatorietat de l’equip de
govern de donar als consellers
de les diferents societats la informació que sol·liciten ja que,

del contrari, podrien ser còmplices de les possibles irregularitats
que s’hagin produit en la gestió
de Sagessa.
Precisament Sagessa, que
gestiona prop d’un centenar de
centres de salut, llars d’infants i
residències del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, està

sent protagonista aquests últims
dies, arran de la selecció del nou
director general del grup sanitari, després de la marxa de José
Augusto García Navarro, que
acaba aquesta setmana.
Mentre encara estava obert
el concurs públic per escollir el
nou director general de Sagessa
–que hauria quedat desert–, el
fins ara gerent del Consorci Sanitari de Terrassa, Pere Vallribera, va anunciar que seria ell qui
ocuparia el càrrec, quan no s’havia presentat ni al concurs per
optar-hi. L’alcalde va admetre
converses amb Vallribera però
va negar que fos el nou director
general.

