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El Fons Bassegoda marxa de Reus
però es quedarà a Catalunya
El Museu Diocesà de Barcelona i el de la Sagrada Família s’interessen pel llegat d’un dels majors experts en l’obra de Gaudí
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Reus no podrà comptar amb un
dels fons particulars més importants a nivell mundial sobre
l’obra i la vida de l’arquitecte
Antoni Gaudí. El fons Bassegoda,
però, es quedarà a Catalunya i no
marxarà a Polònia ni Corea del
Sud, dues de les seves possibles
destinacions.
Així ho confirma el dipositari
del fons, Antoni Sentís, que assegura que institucions barcelonines com el Museu Diocesà de
Barcelona i el Museu de la Sagrada Família han mostrat el seu
interès en poder acollir part de
la documentació sobre l’arquitecte i un dels llegats dels majors
experts en l’obra de Gaudí, Joan
Bassegoda.
Precisament Bassegoda, mort
l’estiu passat, va mostrar la seva
voluntat en cedir el seu fons a
Reus. Sentís lamenta que, tot i el
preacord amb l’anterior govern,
per ubicar el fons al Castell del
Cambrer –a la plaça del Castell–
i per que la Fundació Amics de
SOCIETAT

Polònia i Corea del
Sud eren dues de les
possibles destinacions
del fons de l’arquitecte
L’anterior govern va
arribar a un preacord per
ubicar-lo al Castell del
Cambrer

Bassegoda, mort l’estiu passat, va ser un gran expert amb Gaudí.

Gaudí – Reus se’n fés càrrec del
manteniment, finalment les converses amb l’actual equip de govern no hagin arribat a bon port
i no s’hagi pogut tancar l’acord,
que hagués permès ubicar a Reus

milers de documents i llibres relacionats amb Gaudí.
L’arquitecte Joan Bassegoda va
ser president d’Amics de Gaudí i
director de la reial Càtedra Gaudí –centre de documentació i
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recerca que se centra en la figura de l’arquitecte i el seu entorn
modernista, adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC)– fins a la seva jubilació,
l’any 2000. Com arquitecte, la
major part de la seva obra ha estat la restauració de monuments,
principalment de Gaudí, com
la Casa Batlló, el Parc Güell, o la
Casa Calvet; i d’obres medievals
com el Monestir de Poblet, el de
Pedralbes o el Palau de la Música.
El banc Gaudí
Un final com el del banc Gaudí, que després d’estar exposat
FORMACIÓ

El carrer Major
recull aliments

L’Olimpiada
d’Economia, a Reus

Els botiguers del carrer Major de Reus han recollit, en
una setmana, 200 quilos
d’aliments, que ahir van
lliurar a Càritas. Els diferents responsables dels establiments del carrer Major
que han participat a la iniciativa no descarten repetir
l’acció, amb la que han volgut donar una millor benvinguda a l’estiu per aquells
que ho necessiten a la ciutat
de Reus i també sensibilitzar als clients.

Un total de 90 estudiants de
batxillerat van dur a terme
ahir, a la Facultat d’Economia de la URV a Reus,
l’examen de la V Olimpiada Espanyola d’Economia.
Els estudiants es van haver
d’enfrontar a una prova
teòrica i pràctica, amb l’objectiu de demostrar els seus
coneixements econòmics.
Avui es coneixeran els premiats. Els deu millors estudiants rebran un premi en
metàl·lic i material.

una temporada al Gaudí Centre,
també ha acabat marxant de la
ciutat.
Precisament el Gaudí Centre
està batent aquests dies rècords
d’assistència i Sentís afirma que
«és una llàstima que tota aquesta gent no hagi pogut veure el
banc Gaudí». «És una pena que
no es pugui tenir res del geni de
l’arquitectura mundial», afegeix
Sentís.
L’origen de l’arquitecte
En aquest sentit, Antoni Sentís
també lamenta el debat sobre el
lloc de naixement de l’arquitecte
de la Sagrada Família. «L’escriptor, doctor i advocat Josep Maria
Guix, en el seu llibre ‘Defensa
de Gaudí’, nomena al 1960 18
documents que demostren que
Gaudí va néixer a la capital del
Baix Camp», remarca Sentís, que
recorda però que «Reus té el goig
de que Gaudí hi neixés però Riudoms té la importància de que
Gaudí hi va créixer i s’hi va inspirar per les seves obres».

Montserrat Pagès
serà nomenada nova
directora de Mas
Carandell
El Consell General de l’Institut
Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell va confirmar ahir el nomenament de
Montserrat Pagès com a nova
directora del centre de formació de l’Ajuntament de Reus.
El nomenament serà ratificat
pel Ple municipal del 5 de juliol. D’acord al procediment establert en els estatuts de l’IMFE i un cop finalitzat el procés
de selecció i de valoració dels
resultats obtinguts en les fases
del procés, el tribunal qualificador nomenat per dur a terme la selecció va traslladar a
la presidència de l’IMFE Mas
Carandell la relació de persones aprovades i va proposar
la candidata Montserrat Pagès
per ocupar la plaça de directora. La presidència va traslladar
la mateixa proposta al consell,
que finalment l’ha ratificada.
Pagès, fins ara Cap de Servei
de Secretaria Tècnica i Desenvolupament Local del centre,
ocuparà la plaça en substitució
de Lluís Andreu, que properament passarà a formar part de
l’equip de l’Àrea de Benestar.
Els dos conviuran durant un
procés de transició per facilitar
el traspàs.
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