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L’Orfeó Reusenc va donar ahir a la 
tarda el tret de sortida de la cele-
bració del seu centenari. Ho va fer 
en un teatre ple de gom a gom i 
un 7 de gener, el mateix dia que 
l’any 1918 es va constituir com a 
entitat pròpia després d’haver for-
mat part, durant 50 anys, del 
Centre de Lectura.  

La d’ahir a la tarda va ser una 
jornada emotiva, amb la projecció 
d’un documental que recollia els 
moments més importants de la 
història de l’entitat. Un altre dels 
moments intensos de l’acte va ser 
quan va aparèixer en la pantalla 
una foto antiga amb integrants de 
l’Orfeó i després es va aixecar el 
teló i aquestes persones estaven 
damunt de l’escenari. 

Per commemorar aquest cente-
nari, l’entitat ha preparat un se-
guit d’actes. Un dels més impor-
tants serà la Trobada d’Orfeons, 
prevista per al 6 d’octubre al Tea-
tre Fortuny. Comptarà amb convi-
dats de luxe.  

D’entrada l’Orfeó Català, el més 
antic i important del país; també 
seran a Reus l’Orfeó Lleidatà i el 

de Sants. Aquest darrer va ser di-
rigit a principis del segle passat 
pel mestre Estanislau Mateu, qui 
va ser el primer director de l’Or-
feó Reusenc el 1918, i qui va ocu-
par el càrrec durant prop de 40 
anys. 

Més enllà d’aquest gran esdeve-
niment, durant l’any, l’Orfeó Reu-
senc té previst fer diverses col·la-
boracions amb entitats de la ciu-
tat, com la Fundació Mossèn Fre-
deric Bara, o la Banda Simfònica 
de Reus, entre d’altres. 

Tot plegat sense perdre de vista 
cap dels actes tradicionals que es 
fan habitualment, com la Rifa de 

la Confitura del dia de Tots Sants, 
el Concert de Nadal i el de Prima-
vera, a més de la representació, ja 
clàssica, dels Pastorets de Bellu-
guet i Bieló, o el Concert de Festa 
Major. 

Imatge del centenari 
Per a l’ocasió, l’Orfeó Reusenc ha 
encarregat a Gemma Ribas la con-
fecció d’un logotip pel Centenari. 
Ribas és cantaire i professora 
d’arts plàstiques. Per a fer-lo, s’ha 
inspirat en la música, un dels trets 
característics de l’entitat: hi són 
presents les notes, el pentagrama 
i la clau de do

Entitats

Es va projectar un emotiu documental sobre la història de l’entitat.  
Al davant queda tot un any amb un programa farcit d’actes

Sucesos. Un incendio 
calcina un almacén de 
zapatos 
Un incendio arrasó la madrugada 
del pasado domingo una nave 
industrial de 500 metros 
cuadrados, situada en la parcela 
15 del Camí de Castellvell de Reus, 
según informaron fuentes de los 
Bombers de la Generalitat. El 
fuego, que se inició sobre las 2.15 
horas, afectó todo el material que 
había en el interior del almacén 
(básicamente cajas de zapatos) y 
dos camiones. 
En la extinción del fuego 
trabajaron cuatro dotaciones de 
bomberos. Una vez controlado el 
incendio, los bomberos tuvieron 
que quedarse más rato para sacar 
de dentro los dos vehículos 
calcinados y para tirar la 
estructura de la cubierta y acabar 
de extinguir los puntos calientes. 
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Societat. Tallers 
d’assessorament 
energètic 
L’any 2018, l’Ajuntament de Reus 
continuarà oferint assessora-
ment energètic individual i a 
través de tallers. L’assessora-
ment individual es continuarà 
fent a través del Punt d’Assesso-
rament Energètic, que enguany 
atendrà tots els dijous al matí al 
Centre Cívic Llevant de 10 a 13 h, 
i a la tarda, al Centre Cívic 
Ponent de 16 a 19 h. 
Un cop mes, també està previst, 
un cop al mes, el taller ‘Com 
estalviar en la teva factura 
d’electricitat i aigua’, organitzat 
per la Regidoria de Benestar 
Social (a través del Pla Local 
d’Inclusió Social), la Regidoria 
de Medi Ambient i Ocupació i 
Aigües de Reus. 
Cal recordar que és imprescin-
dible haver passat per un taller 
o per l’assessorament indivi-
dual per tal d’accedir a la 
subvenció de pobresa energèti-
ca. També és important que les 
persones que assisteixin tant 
als tallers com a l’assessora-
ment individualitzat portin una 
factura, ja que és l’única manera 
de personalitzar i poder 
assessorar correctament. En 
l’assessorament individual es 
facilita un informe amb recoma-
nacions i per fer-lo correcta-
ment s’han de tenir dades 
concretes i correctes. 

 
Entitats. Presentació 
de llibres al Centre 
de Lectura 
L’Òmnium Cultural Baix Camp i 
el Centre de Lectura sumen 
esforços i faran presentacions 

de llibres amb els autors de 
manera conjunta. Seran els 
primers dimarts de mes, a 
excepció de quan el primer 
dimarts sigui festiu o es trobi 
enmig d’un pont. Les presenta-
cions es duran a terme a la sala 
Emili Argilaga a dos quarts de 
vuit de la tarda. La voluntat és 
apropar a literatura més actual i 
fer tertúlia al voltant del tema 
que, en cada cas, es plantegi. El 
cicle començarà demà, 9 de 
gener, amb la presentació de 
‘Els anys de la serp’, de Joan 
Rendé i Maséu. Nascuda a 
Barcelona l’any 1943, Rendé ha 
tingut com a activitats principals 
la prosa literària, el periodisme 
d’opinió i, durant molts anys, el 
guionatge de ràdio i televisió. 
Durant els anys 80 es va fer 
popular amb el pseudònim de 
Doctor Scòpius. 
 

Ajuntament. 
Aprovada l’oferta 
pública d’ocupació 
L’Ajuntament de Reus va aprovar 
amb data 11 de desembre de 
2017 l’oferta pública d’ocupació 
corresponent a l’exercici 2017 
que inclou un total de 26 places 
de funcionaris de carrera en 
diferents categories i departa-
ments i 7 places de conserge 
com a personal laboral x. 
La nova oferta corresponent al 
funcionariat de carrera es 
concreta en 9 places d’agents 
de la Guàrdia Urbana, una plaça 
de tècnic/a d’administració 
general, una plaça de tècnic/a 
superior d’administració 
especial, dues places de 
caporal, 9 places d’administra-
tiu/va i 4 places d’auxiliar 
administratiu/va.


