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Augmentaran l’enllumenat
de la plaça de Villarroel per
facilitar la circulació
No fa massa van finalitzar les obres de reordenació del trànsit, però encara
hi falten algunes intervencions per acabar de reformar aquest espai
GERARD MARTÍ

M.B.

Una imatge d’arxiu del Cementiri General de Reus.

A licitació per prop de
97.000 euros un edifici de
magatzem al Cementiri
Les obres dotaran de nous serveis la zona nord
M.P.

Serveis Funeraris Reus i Baix
Camp, a través de l’Ajuntament
de Reus, ha tret a concurs la
construcció d’un nou edifici de
serveis al Cementiri General.
El pressupost de licitació és de
96.761,84 euros IVA inclòs. La
durada prevista del contracte,
al seu torn, és de quatre mesos.
S’admeten ofertes fins el proper
dia 16 de gener. L’espai estarà
dividit en dues parts: una de
magatzem de residus i una altra
que permetrà incorporar més
serveis públics. En l’actualitat,
el cementiri únicament disposa de lavabos a l’entrada de
l’equipament, amb la qual cosa
aquesta obra hauria de contribuir a millorar la comoditat dels
usuaris. El cementiri ha viscut,
en els darrers anys, diferents
intervencions. Al 2017 va inaugurar-se la Font de les Cendres,
amb un mecanisme d’aigua que
es planteja com a alternativa
a les famílies per espargir les
cendres dels difunts. El regidor
de Recursos Generals, Joaquim

Enrech, explicava fa algunes
setmanes que a la font s’hi
dipositen cendres aproximadament dues vegades al mes.
La proposta, amb les seves característiques, resulta única al
territori. La font funciona amb
dos dipòsits d’aigua, un de 500
i l’altre de 800 litres, en un circuit tancat i que recull les cendres a través del pas per un sistema de reixa. Incorpora també
ornaments florals i vegetació de
la geografia propera i vol recrear un indret natural. A l’Estat, la
llei no permet espargir cendres
a indrets no habilitats per a
aquesta funció. La construcció
de la Font de les Cendres es va
completar amb 84 nous columbaris, localitzats al seu voltant.
Cadascun d’ells té capacitat
per a quatre urnes i amplia el
servei d’inhumació de cendres
del cementiri. Aquest 2018 que
ara acabava de quedar enrere, al
voltant de 20.000 persones van
visitar el Cementiri Genera de
Reus coincidint amb la celebració de Tots Sants.

La pista de gel instal·lada a la
plaça de la Llibertat romandrà
oberta fins el 7 de gener. L’horari d’activitat és tots els dies
d’11 a 14:30h i de 16 a 21h. El
5 de gener, però, tancarà a les
19h. Un total de 557 persones
van passar per aquesta atracció en el seu primer cap de
setmana en marxa. Enguany,
la pista, que repeteix ubicació, està acompanyada per un
túnel lumínic de 20 metres,
novetat a la programació de
Nadal de Reus. Reus és Nadal
es consolida com la marca nadalenca de la ciutat i torna a
ser el lema que aplegui els 45
dies d’activitat que l’Ajuntament desplega en la campanya
vinculada a aquestes dates.
Mes i mig, en total, per gaudir
d’espectacles al carrer o tallers
infantils al Gaudí Centre.

El Mercat del Carrilet
ofereix avui al matí
una activitat infantil de
pintacares
Imatge de la plaça d’Antoni Villarroel sense llum natural.

bretot, la reforma de l’enllumenat d’aquesta plaça havia d’anar,
sobretot, destinat a facilitar la
circulació per aquesta.
La reforma de l’organització
de la circulació que va acabar el
passat més d’octubre, va servir
per facilitar la incorporació de
la gran densitat de vehicles que
transita per aquesta plaça en les
hores punta, ja que amb el sistema anterior, en alguns punts es
generava massa congestió.
Una rotonda convencional
Les obres, que havien començat
el passat mes de juliol, van servir
per substituir els dos semicercles que formaven la plaça i que
dividien el trànsit generant dos
punts complicats d’incorporació, des del carrer del Batan i el

d’Eduard Toda, i des de l’avinguda de Pere el Cerimoniós, i es va
crear una rotonda convencional,
sota la illeta que marca el final
de la riera d’Aragó. A més, actualment, els vehicles que arriben
des del carrer d’Eduard Toda, ara
s’han d’incorporar primer al carrer del Batan, donant prioritat a
aquests últims.
Més seguretat per als vianants
La nova organització del trànsit permet un funcionament
més convencional de la rotonda
central, i amb més punts d’enllumenat, els passos de vianants
que hi ha a la plaça de Villarroel,
quedarien més ben senyalitzats,
i augmentaria la seguretat, tant
per als vehicles com per a les persones que hi circulen a peu.

Com cada any, els Mercats de
Reus s’han preparat per rebre
el Nadal: enguany han programat més activitats que mai,
amb una vintena de propostes per a tots els públics. Com
sempre s’han previst demostracions de cuina, però també
tallers de reciclatge, màgia,
pessebres de clicks, pintacares
infantils i molta música: amb
nadales, gòspel i la gresca de la
xaranga. Quan s’acosta Nadal,
els Mercats de Reus es converteixen en el gran aparador
dels productes frescos, amb
una oferta de qualitat àmplia
i variada. Una oferta que enguany es complementa un cop
més amb una programació per
a tos els públics. Avui, 2 de gener, al Mercat del Carrilet hi ha
prevista una activitat de pintar
cares a les 10.30h.
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Més de 1.100 famílies demanen
ajuts de pobresa energètica
Aquest any 2018 la Regidoria
de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus ha rebut 1.170 sollicituds de subvencions per fer
front a la pobresa energètica,
un ajut que atorga l’Ajuntament
de Reus a les famílies que es
troben en situació de necessitat
socioeconòmica per atendre les
despeses de subministraments
d’electricitat i de gas. Es preveu
que totes aquestes sol·licituds
s’hagin resolt abans que acabi el
primer trimestre de l’any 2019.

La plaça d’Antoni Villarroel de
Reus viurà més reformes durant
aquest any que ara comença. Tot
i que la part més important de les
modificacions que havia de patir
aquest espai de la ciutat, ja va finalitzar la passada tardor, encara
hi falten un seguit d’intervencions per acabar de rentar-li la
cara, i per millorar la circulació,
tant de vianants, com de conductors a la zona.
Segons va afirmar l’alcalde de
Reus a finals d’aquest desembre,
a la plaça d’Antoni Villarroel,
l’espai que uneix el trànsit que
ve des del carrer del Batan, del
carrer d’Eduard Toda, de l’avinguda de Pere el Cerimoniós, del
carrer de Cambrils i de la riera
d’Aragó, encara li falten algunes
intervencions per quedar definitivament reformada, però la més
important, és l’augment de l’enllumenat, ja que, tot i tractar-se
d’un dels punts propers al centre
de la ciutat més importants en
volum de trànsit de vehicles, és
encara un espai fosc pel que fa a
la il·luminació artificial, i aquest
aspecte, segueix dificultant la
circulació.
A banda de l’augment de l’enllumenat a la plaça, també hi ha
previst que es renovi l’enjardinament, i la creació de més passos
de vianants. Per aquest motiu, es
preveu que s’augmenti l’enllumenat de la plaça de Villarroel,
per donar encara més fluïdesa
al trànsit, i per garantir, encara
més, la seguretat dels vianants.
Tot i que l’alcalde de Reus,
Carles Pellicer, no va especificar
quants punts de llum s’havien
d’acabar incorporant a la zona, sí
que va voler deixar clar, que so-

Patinar a la pista
de gel de la plaça de la
Llibertat serà possible
fins passat Reis

Tothom que demana aquest
ajut ha d’assistir a un dels tallers d’estalvi energètic i ha de
demanar cita al Punt d’Assessorament Energètic (PAE). Qui
vulgui pot demanar-hi cita i
consultar amb la factura si té
possibilitats de reduir la despesa acollint-se a alguna bonificació, de millora en l’ús dels
subministraments, de reducció
de potència, etc. La factura és
imprescindible, ja que l’assessorament personalitzat.

El Ball d’Hivern de Sant
Sebastià es consolida
amb la cinquena edició
El 19 de gener al vespre torna la festa popular
M.B.

Les entitats culturals Carrutxa,
l’Aula de Sons i el taller de danses La Relliscada, van voler recuperar l’any 2015 l’antiga Festa
Major d’Hivern de Reus, que se
celebrava per Sant Sebastià, el
20 de gener, però que s’havia

anat perdent. En aquest primer
any, es va celebrar un ball popular a la plaça del Castell, per
intentar reivindicar aquesta celebració tradicional, i enguany,
aquesta iniciativa popular arriba a la cinquena edició, i es va
tornant a consolidar com a Fes-

ta d’Hivern de la ciutat de Reus.
El 19 de gener, la plaça del
Castell tornarà a ser l’escenari
d’aquesta celebració, que arrencarà a les sis de la tarda amb una
cercavila de capta pel centre de
la ciutat. A dos quarts de nou
del vespre, i a la mateixa plaça,
tindrà lloc el sopar popular, que
té un cost de set euros. A partir
de les deu de la nit, tindrà lloc el
ball folk i la subhasta de coques
i la rifa de la capta. Aquesta
iniciativa està organitzada per
les entitats que la van iniciar el
2015 i per Òmnium Cultural, i
compta amb el suport de Glossadors del Camp, el Casal Despertaferro i l’Ajuntament.

Curs de premonitors
per a joves d’entre 15 i
17 anys a la Palma
Casal de Joves de la Palma acull
avui, dia 2 de gener, un curs de
premonitors adreçat a nois i
noies d’entre 15 i 17 anys, que
té un preu de 40 anys i està organitzat per la Fundació Sant
Maria de Siurana. El curs és
una bona experiència per començar a endinsar-se dins el
món de l’educació en el lleure. La formació és bàsicament
pràctica i ofereix recursos per
la gent que vulgui treballar
com a monitor.

