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La presència d’un equip del Pa-
tronat de Turisme de la Diputa-
ció, a finals de febrer, al Connect 
Aviation ha servit per «mantenir 
contactes amb una quinzena de 
companyies i mitja dotzena d’ae-
roports». Respecte a les aerolíni-
es, «alguna ja opera a l’Aeroport 
de Reus i les dades que recollim 
confirmen les bones perspecti-
ves per al 2017». Amb les que no 
estan presents encara a l’equipa-
ment de la capital del Baix Camp, 
«treballarem en propostes per tal 
que avaluïn la possibilitat de de-
senvolupar rutes de cara al 2018 
o més enllà». 
Marta Farrero, directora tèc-

nica del Patronat que prenia part 
del fòrum europeu com a part i 
representant de la Taula Estratè-
gica de l’Aeroport de Reus, fa un 
balanç «positiu» de la participa-
ció en aquest un punt de trobada 
entre companyies, aeròdroms i 
proveïdors on es negocien i tan-
quen rutes per als propers mesos, 
i que va tenir lloc del 22 al 24 de 

febrer a Ajaccio, a Còrsega. Fruit 
de la feina al Connect Aviation, 
la Taula confirmava divendres 
passat el nou enllaç mitjançant 
vols xàrter amb Katowice per a 
aquest estiu, el qual es materia-

litzarà a través del touroperador 
polonès Rainbow. 
Un altre entre els objectius de 

l’equip al fòrum i sobre el qual 
encara no han transcendit més 
novetats passava per tancar una 

nova operativa amb Rússia, com-
plementària a la que hauria de 
repetir Coral Travel en la més 
imminent temporada turística. 
L’enllaç entre l’Aeroport de Reus 
i el de Sheremetyevo, a Rússia, va 
traslladar, durant la temporada 
d’estiu del 2016, més de 5.400 
passatgers. El Patronat confia 
que, després d’anys de caiguda, 
aquest estiu pot tenir lloc un re-
punt del mercat rus

Treballar «conjuntament»
Farrero apunta, pel que fa a les 
converses amb aquests sis aero-
ports, que «s’han mirat maneres 
de treballar conjuntament per 
tal d’aconseguir la connexió» 
entre cadascun dels aeròdroms i 
el de Reus previsiblement a mig 
termini i recorda que el marc del 
Connect Aviation 2017 també ha 
propiciat que el Patronat portés a 
terme una «reunió amb els orga-
nitzadors amb qui seguim explo-
rant la possibilitat d’organitzar 
l’esdeveniment». 
La Taula Estratègica de l’Aero-

port de Reus va anunciar fa me-
sos la voluntat que l’equipament 
reusenc presenti candidatura per 
acollir l’edició del 2019 d’aquest 
fòrum. 
Segons la informació que de-

talla el mateix Connect Aviation, 
l’esdeveniment, que s’allarga du-
rant tres dies, «planteja un fòrum 
únic i independent per a les líni-
es aèries, aeroports i proveïdors 
de la indústria de tota Europa per 
a reunir-se en un ambient pro-
ductiu». A la cita assisteixen cada 
any «més de 400 directius que es 
veuen per discutir el desenvo-
lupament de serveis d’aire, per 
aprendre de la indústria i cons-
truir relacions», i aquesta esdevé 
«una part essencial de l’agenda 
europea de desenvolupament 
de rutes per a l’aviació comercial 
i una necessitat essencial per a 
qualsevol que vulgui posicionar 
la seva marca com a reconeixible 
a Europa». El Patronat, com a re-
presentant de la Taula de l’Aero-
port, ha mantingut enguany una 
vintena de trobades. 

Redacció

Qui no se’ls espera, se’ls va tro-
bar i també va sumar-se ahir a 
una nova edició, i ja en van 31, 
dels Tres Tombs de Reus, pun-
tuals a la seva cita amb el mu-
nicipi el primer cap de setmana 
del mes de març. Cavalls i car-
ruatges van tornar a deixar-se 
veure pel centre de la ciutat en 
una comitiva que estava citada 
a primera hora del matí al Parc 
de la Festa. En total, prop de 300 
cavalls i gairebé un centenar de 
carruatges van traçar el recorre-
gut pel Tomb de Ravals per dei-
xar amb la boca oberta més d’un 
petit i algun que altre gran que 
hi assistia per apreciar la bellesa 
dels animals. 
De qualsevol manera, els Tres 

Tombs reservaven aquest 2017 
una novetat que també es va 
deixar notar durant la cavalca-
da i és que, enguany, exhibien 
un peculiar carruatge dedicat 
al vermut de Reus i ambientat 
sobre la beguda. El lluïment de 
cavalls i ponis, i alhora dels seus 
corresponents carruatges, a tra-
vés dels carrers del municipi va 
esdevenir només l’acte central 

en el marc d’un programa que 
incorporava també actuacions 
geganteres i jocs per a la cana-
lla, entre altres activitats. El bon 
temps, tot i el vent que durant 
el matí va tornar a bufar a Reus, 
va respectar la data assenyalada 
per als Tres Tombs, en una jor-
nada que va transcórrer plàcida 

tant per als participants com per 
als qui en gaudien des del Tomb 
de Ravals fins arribar a una plaça 
Prim plena.

INFRAESTRUCTURES

Reus obre diàleg amb 15 companyies 
i 6 aeroports per planificar l’any 2018
La Taula de l’Aeroport confirma les bones perspectives per a aquest estiu i explora les opcions de ser seu del Connect Aviation 
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Un carruatge dedicat al vermut, novetat al Tomb de Ravals. 

Els Tres Tombs porten carruatges, 
cavalls i vermut al centre
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El bon temps va embellir una cavalcada anual que arrencava de bon matí
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La torre de control de l’Aeroport, en una imatge d’arxiu. 
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El barri Gaudí es mobilitza per 
la pobresa energètica
La plaça de la Sagrada Família 
del barri Gaudí va acollir ahir 
la segona de les concentracions 
impulsades per la Federació 
d’Associacions de Veïns amb 
la finalitat de visibilitzar el pro-
blema de la pobresa energètica, 
«informar dels drets dels ciuta-
dans i recordar la situació d’in-
justícia i d’inferioritat que es-
tem patim davant les poderoses 
companyies elèctriques».   En 
la mobilització del mes passat 

a Mas Pellicer, que va aplegar 
una trentena de persones, es 
va llegir un manifest en el qual 
els residents clamaven contra la 
«situació actual» de les submi-
nistradores, que «s’aprofiten de 
l’onada de fred per fer negoci i 
apujar més els preus», a més de 
reivindicar que «la llum no pot 
ser un luxe en el segle XXI». 
En el mateix sentit, la FAVR ha 
programat altres protestes que 
tindran lloc als barris de Reus. 
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Una campanya de la FAVR informa dels drets dels ciutadans. 

L’Escola Maria Rosa 
Molas, un dels centres 
del projecte ‘Energia 
amb Consciència’

L’escola Maria Rosa Molas de 
Reus ha estat seleccionada, 
entre més de 200 centres, per 
participar del projecte Fun-
dació Repsol Energia amb 
Consciència amb l’objectiu de 
sensibilitzar els joves sobre 
l’ús responsable de l’energia.  
Els centres participants desen-
volupen a l’aula una sèrie de 
tallers participatius i experi-
ments, que giren al voltant de 
la simulació d’una auditoria 
energètica al centre educatiu. 
D’aquesta manera, l’alumnat 
s’acosta al concepte d’efici-
ència energètica i aprèn com 
reduir el consum d’energia. A 
més, amb aquestes activitats 
es fomenten habilitats d’inves-
tigació, creativitat i treball en 
equip. A la vegada, els centres 
s’inscriuran en el Campionat 
Energia amb Consciència.

La 35a Olimpíada 
Escola dóna el tret de 
sortida a la competició 
en 14 modalitats

El passat divendres es va por-
tar a terme al Pavelló Olím-
pic Municipal la cerimònia 
inaugural de la 35a edició de 
l’Olimpíada Escolar al Pavelló 
Olímpic Municipal. Prop de 
3.000 participants, procedents 
de 43 centres educatius –36 
del Baix Camp–, participen en 
la nova edició de l’Olimpíada, 
que del 3 al 26 de març om-
pliran d’activitats les diferents 
seus. Un any més, la competi-
ció estarà reservada per a les 
cate gories aleví i benjamí. La 
35a Olimpíada Escolar de Reus 
amplia les competicions a 14 
modalitats esportives, amb 
la incorporació del tennis; i 
que també presenta entre les 
novetats destacades, la incor-
poració el dia de la cloenda, el 
diumenge 26 de març, un cros 
familiar.

‘Vermusic’ vincula 
música i patrimoni en 
vuit concerts

Un total de vuit concerts que 
es realitzaran a espais d’inte-
rès patrimonial configuren la 
programació del cicle Vermu-
sic, una original proposta mu-
sical inclosa a la programació 
de la Capital de la Cultura Ca-
talana Reus 2017 i que es por-
tarà a terme el 17 de març a les 
vuit de la tarda a la Casa Navàs 
i anirà a càrrec del guitarrista 
Anders Clemens. La resta de 
la programació inclou el Trio 
Montsant, entre altres. 
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