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REUS

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT (Fundació en liquidació)

Anunci de dissolució de la FUNDACIÓ SAGESSA-SALUT amb cessió global d’actius i passius a 
favor de l’empresa pública SALUT SANT JOAN DE REUS-BAIX CAMP, de la FUNDACIÓ PER A 
L’ATENCIÓ SOCIAL i de la societat SAGESSA, ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL, SA.

En compliment del que es preveu a l’article 314-7 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, es fa públic que el Patronat de la FUNDACIÓ 
SAGESSA-SALUT, en la seva sessió de data 13 de novembre del 2020, va acordar la dissolució de la 
fundació, que es portarà a terme mitjançant la modalitat de cessió global d’actius i passius a favor de 
les entitats següents: entitat de dret públic SALUT SANT JOAN DE REUS BAIX-CAMP, FUNDACIÓ PER 
A L’ATENCIÓ SOCIAL i SAGESSA ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL, SA.

D’acord amb l’article 314-5 de la referida Llei i de l’article 33.2 dels estatuts de la FUNDACIÓ 
SAGESSA-SALUT, en la mateixa sessió es va acordar que les funcions de liquidació fossin assumides 
pel mateix òrgan de govern, això és el Patronat, que manté la composició que tenia en el moment 
de la dissolució.

L’entitat de dret públic SALUT SANT JOAN DE REUS BAIX-CAMP, la FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ 
SOCIAL i SAGESSA ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL, com a conseqüència de la cessió global 
d’actius i passius al seu favor, es subrogaran en tots els drets i obligacions de la fundació d’acord 
amb el percentatge corresponent i de la manera com s’estableix al projecte de cessió, el que 
implicarà una successió d’empresa per als treballadors de la FUNDACIÓ SAGESSA-SALUT, passant a 
ser treballadors per compte de SALUT SANT JOAN DE REUS BAIX-CAMP pel que fa als treballadors 
adscrits a l’activitat sanitària i a la FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ SOCIAL els treballadors adscrits a 
l’activitat de serveis socials, d’acord amb el previst a l’estatut dels treballadors.

De conformitat amb l’establert en l’article 314-7 de l’esmentada Llei, es fa constar el dret dels 
creditors a obtenir el text íntegre de l’acord de cessió i a oposar-se a la mateixa, de manera que els 
titulars dels crèdits contra l’entitat cedent o cessionària, es podran oposar per escrit a la cessió en el 
termini d’un mes a comptar des de la data de publicació de l’últim anunci de l’acord, sempre i quan 
els crèdits hagin nascut abans de la present publicació i no estiguin su�cientment garantits.

Reus, a 16 de novembre del 2020 

Òscar Subirats Torrebadell
President

FUNDACIÓ PER A LA RECERCA, DOCÈNCIA I FORMACIÓ 
EN L’ÀMBIT SANITARI 

(Fundació en liquidació)

En compliment del que es preveu a l’article 314-7 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, es fa públic que el Patronat 
de la FUNDACIÓ PER A LA RECERCA, DOCÈNCIA I FORMACIÓ EN L’ÀMBIT SANITARI, en la seva 
sessió de data 13 de novembre del 2020, va acordar la dissolució de la fundació, que es portarà 
a terme mitjançant la modalitat de cessió global d’actius i passius a favor de l’entitat de dret 
públic SALUT SANT JOAN DE REUS BAIX-CAMP.

D’acord amb l’article 314-5 de la referida Llei i de l’article 33.2 dels estatuts de la FUNDACIÓ 
PER A LA RECERCA, DOCÈNCIA I FORMACIÓ EN L’ÀMBIT SANITARI, en la mateixa sessió es va 
acordar que les funcions de liquidació fossin assumides pel mateix òrgan de govern, això és el 
Patronat, que manté la composició que tenia en el moment de la dissolució.

L’entitat de dret públic SALUT SANT JOAN DE REUS BAIX-CAMP, com a conseqüència de la 
cessió global d’actius i passius al seu favor, es subrogarà en tots els drets i obligacions de la 
fundació, el que implicarà una successió d’empresa per als treballadors de la FUNDACIÓ PER A 
LA RECERCA, DOCÈNCIA I FORMACIÓ EN L’ÀMBIT SANITARI, passant a ser treballadors per 
compte de SALUT SANT JOAN DE REUS BAIX-CAMP, d’acord amb el previst a l’estatut dels 
treballadors.

De conformitat amb l’establert en l’article 314-7 de l’esmentada Llei, es fa constar el dret dels 
creditors a obtenir el text íntegre de l’acord de cessió i a oposar-se a la mateixa, de manera que 
els titulars dels crèdits contra l’entitat cedent o cessionària, es podran oposar per escrit a la 
cessió en el termini d’un mes a comptar des de la data de publicació de l’últim anunci de 
l’acord, sempre i quan els crèdits hagin nascut abans de la present publicació i no estiguin 
su�cientment garantits.

Reus, a 16 de novembre del 2020

El President       

Òscar Subirats Torrebadell                 

M.P.

El Seguici Festiu tindrà el seu 
propi joc de cartes: El Tronat. «El 
joc més festiu de Reus» l’ha creat 
Oriol Calabuig, que explica que 
«arran de la pandèmia, ens vam 
posar a pensar i vam veure que, 
per Nadal, ara que no ens podem 
ajuntar moltes persones com fè-
iem abans, que no hi ha tanta ac-
tivitat social i que estan de moda 
els jocs, aquesta podia ser una 
bona idea». El Tronat està format 
per una baralla de 54 cartes que 
representen elements del Segui-
ci, hi poden participar entre 2 i 6 
jugadors a partir de 7 anys i cada 
partida dura al voltant de 20 mi-
nuts. 

«L’objectiu dels jugadors», diu 
Calabuig, «és aconseguir les cinc 
parelles de Gegants o bé quatre 
parelles més la Mulassa, que és el 
comodí». A banda d’aquests, «la 

resta d’elements tenen la funció 
d’alterar la partida» i provoquen 
efectes estretament vinculats als 
mateixos elements: «Per exem-
ple, els Nanos fan que durant 
dues tirades no puguis participar 
o, si et tiren el Lleó, fa que perdis 
les cartes que tens a la mà», ex-
plica. 

Els Xiquets i els balls no es-
tan presents ara però «si la idea 
funciona, ja està pensat que hi 
hagi una segona versió on sí que 
hi siguin i on també estigui la 
Tronada. Aquesta segona versió 
seria per unir-la amb la primera 
i generar un joc únic i més gran». 
En principi, El Tronat es podrà 
adquirir a partir del 10 de desem-
bre a l’establiment La Targeta 
del carrer de les Galanes al preu 
de 12,95 euros. L’autor del joc, 
que alhora és portador del Lleó 
de Reus, avança que «també hi 

ha la intenció d’oferir El Tronat 
a les entitats per si el volen ven-
dre i que això serveixi una mica 
per fer caixa, enguany que s’ha 
pogut fer poca cosa per la covid». 
Els elements estan representats 
«amb dibuixos divertits», s’han 
creat «a través de disseny gràfic» 
i les cartes «estan homologades 
i són segures». El joc està fet en 

tres idiomes: català, castellà i an-
glès. «L’anglès és orientat a qui 
pugui venir de fora i a que, quan 
hagi passat tot això, El Tronat 
pugui ser un record de la ciutat 
i de la Festa Major per als visi-
tants», afegeix Calabuig, que in-
dica que la baralla «no es vendrà 
només per Nadal, es queda ja per 
sempre». La segona versió, amb 
els Xiquets i els balls, «la traurí-
em per Sant Pere».  

El conte del Lleó petit, ja a punt
El Lleó de Reus també té grans 
novetats. El seu cap de protocol, 

Josep Lluís Rius, apunta que «a 
finals de desembre, presentarem 
el conte del Lleó petit» i precisa 
que «l’autora serà Conxi Baraut». 
El conte narrarà «la història que 
vam explicar per Sant Pere i que 
tractava sobre que el Lleó petit 
es perdia i se l’havia de buscar» 
però «no serà del tot igual perquè 
l’autora l’ha adaptat una mica i es 
plantejarà el relat per tota la ciu-
tat». Si la pandèmia ho permet, 
es vol donar-lo a conèixer en un 
acte públic. Després, el conte del 
Lleó petit anirà a les escoles en 
format teatralitzat.

TRADICIÓ

El Seguici Festiu de 
Reus comptarà amb 
el seu propi joc de 
cartes: El Tronat
Hi poden jugar de 2 a 6 persones, en partides de 

20 minuts, i el repte és fer parelles de Gegants

OLÍVIA MOLET

Josep Lluís Rius, cap de protocol del Lleó, i Oriol Calabuig, portador del Lleó i l’artífex d’El Tronat.

La baralla estarà 
disponible al desembre i 
la idea és fer una segona 
versió per Sant Pere

Redacció

El Consell Comarcal treballa en 
l’impuls d’un Pla de Reactivació 
Socioeconòmica del Baix Camp 
amb la finalitat de fer front a 
l’impacte de la covid-19 a la co-
marca. Dins del procés d’elabo-
ració del pla, l’ens ha iniciat ses-

sions telemàtiques amb agents 
del territori per participar en la 
diagnosi, els informes de la qual 
posa a l’abast des del seu web, 
baixcamp.cat.

Un dels informes és l’estudi 
de l’impacte econòmic de la co-
vid-19, que apunta que «l’anàli-

si de l’evolució dels principals 
indicadors econòmics de la 
comarca els darrers anys i l’im-
pacte més conjuntural de la co-
vid-19 permeten extreure dues 
conclusions. D’una banda, que 
les característiques de l’estruc-
tura productiva i l’elevat pes del 
sector turístic i dels serveis han 
fet el Baix Camp fos més vulne-
rable que altres comarques da-
vant del xoc econòmic negatiu 
per les mesures implementades 
per combatre la pandèmia (...). 
D’altra banda, l’economia co-
marcal registra una dinàmica 
regressiva des del 2017, fet que 
podria estar apuntant a altres 
problemes estructurals (...)». 

El Consell Comarcal del 
Baix Camp treballa en un 
Pla de Reactivació

ECONOMIA

Ha engegat sessions amb els agents del territori

El Memorimage duu a les llars 
el cine amb imatges d’arxiu

CULTURA

El Memorimage de Reus, el fes-
tival internacional de cinema 
amb imatges d’arxiu, va inau-
gurar ahir la 15a edició en un 
format virtual i gratuït per la 
covid-19. La cerimònia es va fer 
a través de Youtube del festival 
i l’obertura va centrar-se enel 
film Pilar Aymerich. La Mirada 
Felina. Memorimage va anunci-
ar que la resta de la programa-
ció estaria disponible, des de la 
nit d’ahir, a través de la plata-
forma pròpia del certamen (on-

line.memorimage.festival.cat). 
Són pel·lícules com They call 
me babu, Video blues, La vuel-
ta de San Perón, El abogado, El 
hombre que pudo salvar la vida 
de Michael Jackson i A media 
voz. El certamen s’havia de fer 
al Teatre Bartrina del 4 al 7 de 
novembre. La directora artís-
tica, Anna Petrus, explica que 
el públic podrà gaudir, aquest 
cop des de casa, de «pel·lícules 
respectuoses amb l’equitat i la 
diversitat». 

El Programa de Gestió 
Alimentària, a un 
seminari de prevenció 
del malbaratament

El Programa de Gestió Ali-
mentària de Reus, liderat per 
la regidoria de Benestar Social, 
s’explicarà en el seminari en 
línia Experiències de prevenció 
del malbaratament alimenta-
ri, que es farà avui entre les 10 
i les 12h. Les entitats que for-
men part de la Plataforma de 
Residus Municipals organit-
zen aquest seminari per la Set-
mana Europea de la Prevenció 
de Residus, que se celebra del 
21 al 29 de novembre per sen-
sibilitzar sobre el malbarata-
ment. Per a inscripcions i més 
informació sobre el cicle, es 
pot consultar la web residus-
municipals.cat. L’objectiu del 
Programa de Gestió Alimen-
tària és recuperar els aliments 
frescos que són aptes per al 
consum humà però quedarien 
fora del circuit comercial.

L’Ajuntament 
promou el bon ús del 
català entre els seus 
treballadors

La regidoria de Cultura i Políti-
ca Lingüística de l’Ajuntament 
de Reus, amb la col·laboració 
del Centre per  a la Normalit-
zació Lingüística de l’Àrea de 
Reus Miquel Ventura i la re-
gidoria de Recursos Humans 
del consistori, promou dues 
accions formatives per fomen-
tar el bon ús de la llengua a 
l’Ajuntament de Reus. Es trac-
ta de dos seminaris en línia, La 
nova gramàtica catalana per 
un costat, i Llenguatge inclu-
siu i no sexista per l’altre. El Pla 
d’Acció Municipal marca com 
a objectius de la regidoria de 
Cultura i Política Lingüística, 
a banda d’impulsar l’ús del ca-
talà com a llengua de cohesió 
social i de relació entre l’admi-
nistració i la ciutadania, també 
«vetllar pel bon ús del català a 
l’Ajuntament ». 


