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DILLUNS, 28 DE NOVEMBRE DEL 2016

Una gran festa clou a Reus
els Special Olympics 2016
a És la trobada esportiva de més importància en el camp de la discapacitat intel·lectual a L’actuació

musical del grup Los Manolos és l’espectacle que tanca la celebració que va començar dijous passat
J. Gallofré/Reusdigital
REUS

Ahir hi va haver el punt final dels Jocs Special Olympics Reus 2016. Des de dijous passat la capital del
Baix Camp va ser l’escenari del certamen esportiu
de més envergadura en la
discapacitat intel·lectual.
El Pavelló Olímpic Municipal va celebrar ahir al migdia una gran festa de
cloenda dels Jocs amb la
participació de tots els esportistes, tècnics, voluntaris, familiars, amics i un
nombrós públic que els va
voler acompanyar.
En els breus parlaments institucionals, el
secretari general del Comitè Paralímpic Espanyol
(CPE), Miquel Sagarra, el
president dels Special
Olympics Espanya, Enric
Blesa, l’alcalde de Reus,
Carles Pellicer, i el secretari general de l’Esport de la
Generalitat, Gerard Figueras, van felicitar tots
els participants i van
agrair la tasca de tota l’organització formada pels
equips dels Special Olympics Espanya, Reus Esport

Cerimònia de cloenda dels Jocs Special Olympics a Reus, ahir ■ JOSÉ CARLOS LEÓN

i Lleure, les regidories
d’Esports i Benestar Social i els voluntaris.
Per la seva banda, el
president dels Special
Olympics Espanya, Enric
Blesa, va explicar a Reusdigital.cat que fan una valoració “molt positiva” del
certamen. “Estem encantats”, va dir. De fet, just fa
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“Pels atletes, el
màxim és arribar
a casa o a la feina
amb les medalles
penjades al coll”
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voluntaris són els que han
participat en la celebració
dels Special Olympics a la
capital del Baix Camp.
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és quan van començar les
competicions esportives de
les sis disciplines esportives
d’aquest certamen.

Un llibre recull
la història de la
fàbrica Crolls
a ‘Vostè senyora pot

tenir una Crolls’ és una
edició del Centre de
Lectura i Arola Editors

M. Busquets / Reusdigital
REUS

Editat per Edicions del
Centre de Lectura i Arola
Editors, el llibre Vostè senyora pot tenir una
Crolls. Història de la fàbrica Crolls de Reus, d’Isabel Martínez, es presentarà avui a 2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes de
l’ateneu reusenc. L’obra té
pròleg de l’economista i

advocat Matias Vives.
Més de 30 anys després
del seu adéu, la Crolls segueix sent un referent econòmic a Reus i comarca
pel que va suposar quan
estava en ple funcionament. L’empresa de la capital del Baix Camp va ser
la líder del seu sector i va
popularitzar l’ús de les
màquines de rentar roba.
“Quan van obrir la fàbrica,
a finals dels quaranta, una
rentadora no era pas un
article de primera necessitat”, explica la periodista
Isabel Martínez. L’expansió comercial dels seus
productes entre els 50 i els
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60, la crisi dels 70 i la seva
desaparició definitiva el
1984 queden recollides al
treball d’assaig que la collaboradora de Reusdigital.cat presentarà avui al
Centre de Lectura de la capital del Baix Camp.
Martínez ha dedicat

prop de quatre anys a recopilar la informació necessària per tirar endavant el projecte. S’ha entrevistat amb els testimonis directes de tot el que va
passar a l’empresa (treballadors i directius, entre
d’altres) i ha consultat ar-

xius per poder bastir un
exercici ordenat de manera cronològica sobre
aquesta factoria que quan
va tancar donava feina a
400 persones. “L’empresa
va fer les seves primeres
passes entre finals dels 40
i principis dels anys 50,

20 anys, Reus va ser seu
dels Jocs Special Olympics, i Blesa pensa: “No sé
quan tardarem a tornar,
però ho farem, perquè ens
han acollit molt bé.” A
més, considera que han
fet un pas més en la integració de les persones amb
discapacitat intel·lectual
mitjançant l’esport: “Ells
fan molt per la seva banda,
i sempre tenen els valors al
davant, i et puc confirmar
que entrenadors i participants marxen de Reus
molt contents.” Blesa
també va comentar que,
pels atletes, “és el màxim
arribar a casa seva o a la
feina amb les medalles
penjades al coll”.
A la festa s’hi van afegir
els Castellers de la Il·lusió,
de Valls, amb la col·laboració dels Xiquets de Reus,
que van aixecar tres pilars
inclusius així com diverses actuacions amb persones amb discapacitat intel·lectual. L’actuació del
mític grup musical Los
Manolos va tancar l’acte.
Des de dijous, aproximadament 800 esportistes i 468 voluntaris, juntament amb tècnics, familiars i amics, van poder
gaudir de la cita esportiva
més important de l’any en
l’àmbit europeu per a persones amb discapacitat intel·lectual, organitzada
per Special Olympics Espanya i l’Ajuntament de
Reus. Les sis disciplines
esportives dels Jocs han
estat: bàsquet, natació,
proves motrius, gimnàstica rítmica, pàdel i tennis. ■

quan a l’Estat espanyol hi
havia un moment d’autarquia econòmica, en un
context molt dur”, descriu
l’autora. La rentadora, per
tant, no era pas un dels estris més presents a les llars
de l’Estat. “El model A de
Crolls, el primer, es va
adreçar a les classes que
podien permetre’s un luxe
com aquell, i va tenir cert
èxit”, apunta.
Els cognoms dels cinc
socis inicials (Cañadell,
Ruano, Lozano, Llevat i
Solé) –alguns eren reusencs– van servir per donar-hi nom. “Sempre en
van fer bandera, de Reus”,
afegeix. Posteriorment,
però, la família Roger es va
fer càrrec de la direcció de
la companyia fins a mitjan
anys setanta, quan va integrar-se en el grup Orbaiceta i, posteriorment, va
ser una de les indústries
reconvertides. El títol del
llibre és l’eslògan d’un dels
anuncis de la marca. ■

