
PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 23

DE GENER DEL 2017 SOBRE LA PRESENTACIÓ DE LA COL·LECCIÓ “ART,  VI  I

TERRITORI” A NOVA YORK

El  passat  mes de  desembre es  va  presentar  al  Museum of  the  City  of  New York  la

col·lecció “Art, vi i territori”, formada per deu caixes de vi del Priorat pintades per artistes

catalans.  Entre d’altres,  l’acte va  comptar  amb la  presència de l’alcalde de Reus,  Sr.

Carles Pellicer, i de la regidora de Cultura, Sra. Montserrat Caelles. Segons s’ha donat a

conèixer,  l’objectiu  d’aquest  acte  va  ser  presentar  els  vins  del  sud  de  Catalunya  als

distribuïdors de vi i sommeliers de Nova York. Dies després, la col·lecció també es va

mostrar a la galeria d’art Anquins de Reus.

Davant  els dubtes que ens sorgeixen al  voltant d’aquest viatge a Nova York ,  el  Grup

Municipal de Ciutadans formula les següents 

PREGUNTES:

 Han  finançat  l’Ajuntament  de  Reus  o  algun  dels  seus  organismes  o  societats

dependents les despeses d’aquest viatge de l’Alcalde i la regidora de Cultura a

Nova York? 

 En cas afirmatiu, quin cost ha suposat per a les arques municipals?

 Quina és la participació de l’Ajuntament de Reus en el projecte “Art, vi i territori”?

 Tenint en compte que la col·lecció es va presentar poc després a la galeria Anquins

de Reus, era necessari  que l’Alcalde i la regidora de Cultura es desplacessin a

Nova  York  per  participar  en  la  presentació  d’un  projecte  que  no  és  iniciativa

d’aquest Ajuntament?

 No  creu  l’Alcalde  que  la  ciutadania  podria  considerar  aquest  viatge  com  una

promoció encoberta d’una galeria d’art privada feta amb diners públics?

 Considera l’Alcalde que el fet que aquesta col·lecció de vins esmenti a Gaudí és

motiu suficient per justificar el viatge a Nova York de dos membres del govern de la

ciutat de Reus?

Reus, 20 de gener del 2017

Sr. Juan Carlos Sánchez

Portaveu G. M. Ciutadans


