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Cancelada la 50ª edición de
exproReus por seguridad
FiraReus lo ha decidido así priorizando las medidas contra la Covid.
El evento multisectorial estaba programado del 8 al 12 de octubre
REDACCIÓN
REUS

FiraReus ha cancelado la celebración de la feria multisectorial exproReus para dar prioridad a las
medidas de seguridad en relación
con el Covid-19, según informó
ayer la institución en un comunicado. La feria multisectorial tenía
que cumplir este año su 50ª edición y estaba programada del 8 al
12 de octubre. Los actos previstos
en relación a este aniversario se
llevarán a cabo en la edición del
próximo año.
Según firaReus, los dos factores
decisivos en la hora de cancelar
exproReus han sido «la dificultad
por saber con certeza cuáles serán
las medidas sanitarias y de seguridad necesarias en auqel momento, y la incertidumbre sobre la
posibilidad de celebrar acontecimientos multitudinarios por estas
fechas».
La concejal de Economia i Coneixement del Ayuntameinto de
Reus y consejera delegada de REDESSA, Teresa Pallarès, ha destacado que «desde firaReus se trabaja en la organización de acontecimientos de formato híbrido,
con una parte presencial y otra
vía internet, y también en la implantación de un plan de contingencia que ya está elaborado y
que garantiza todas las medidas
sanitarias que nos requieren para
la organización de acontecimientos».

Un coche, en la pasada edición de exproReus.

A su vez, FiraReus Events está
diseñando un catálogo de nuevos
productos orientados a la celebración de acontecimientos profesionales que cumplan con las medidas sanitarias y de seguridad vinculadas al Covid-19. Hoy por hoy,
el plan de contingencia ya contempla la instalación de gel hidroalcohólico a los accesos y baños, control de aforo, sentidos de

El pressupost destinat a
ajuts de pobresa energètica
ascendeix a 77.000 euros

Les famílies que es troben en situació de necessitat socioeconòmica podran sol·licitar a partir d’aquesta setmana la subvenció
destinada a atendre les despeses
de subministraments d’electricitat
i de gas. Es tracta d’ajudes atorga-

Reus. La Guàrdia
Urbana aixeca 40
actes per incivisme
durant el cap de
setmana
La Guàrdia Urbana de Reus va
aixecar un total de 40 actes per
incivisme durant aquest passat
cap de setmana. Segons detalla
el cos policial, es va realitzar una
campanya als entorns dels
locals d’oci nocturn. Més de la
meitat d’actes aixecades (23)
van ser pel consum d’alcohol a
la via pública. També se’n van
aixecar deu per tinença de
drogues, quatre per miccionar a
la pública i tres per embrutar la
via pública.

Priorat. Creen un joc
de pistes per
conèixer la comarca
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des per l’Ajuntament de Reus a
través d’una partida econòmica
de 150.000 euros, ampliable (segons necessitats i disponibilitat
pressupostària) a un màxim de
200.000 euros. Són 77.000 euros
més que l’any passat, en què la
partida econòmica va ser de
73.000 euros, ampliable a un
màxim de 143.000 euros. En con-

L’associació Priorat Enoturisme
ha creat un joc per conèixer el
Priorat, des de la seva cultura i
història, passant per la gastronomia i també el vi. Es tracta de
‘El Tresor del Priorat’ i es tracta
d’ajudar a dos arqueòlegs, tot
seguint diverses pistes per
saber el que s’ha de cercar i
guanyar premis directes i punts
per poder guanyar el Gran
Tresor del Priorat. Aquest és el
punt de partida d’aquesta
aventura virtual, però també
sobre el terreny
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circulación diferenciados, una
persona por trayecto a los ascensores, distancia social de 1,5 metros, uso de mascarillas obligatorio y ampliación de pasillos.
ExproReus es una feria multisectorial muy arraigada en la comarca. Entre los distintos sectores
que se dan cita, el automovilístico
es el principal, que atrae anualmente a unas 30 marcas.

cret, el pressupost per a l’any
2020 és un import de 85.000 euros ampliable fins a 115.000 euros i el de l’any 2021, de 65.000
euros, ampliable fins a 85.000 euros. Es fa una convocatòria plurianual, ja que es preveu que sigui
difícil resoldre la totalitat de les
sol·licituds rebudes durant l’any
2020.
Des del consistori es detalla que
les sol·licituds es podran realitzar
a partir de l’endemà de la publicació de la present convocatòria
en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), prevista
per aquesta setmana, fins al 31
d’octubre. Enguany, la convocatòria s’ha adaptat per fer front
a la situació d’emergència social
generada per la pandèmia. Les

Riudoms. Cicle de
xerrades i tallers per
prevenir la violència
de gènere
L’Ajuntament ha organitzat un
cicle de xerrades i tallers sobre
prevenció i sensibilització en
temes de violència de gènere,
que s’iniciarà la propera
setmana i es durà a terme els
propers mesos. Les activitats

novetats són: que la subvenció
compta amb més pressupost; que
s’ha ampliat el període de consum
d’energia de gas i electricitat subvencionable, per tal d’incloure els
mesos de confinament, i que la
sol·licitud es pot tramitar per un
procediment abreujat, adreçat a
les persones que ja la van sol·licitar l’any passat i que la seva situació continua sent la mateixa.
La regidora de Benestar Social,
Montserrat Vilella, explica que
«durant el confinament estricte
sobretot i després també, les famílies han passat molt més temps
del que era habitual a casa i fent
activitats que requereixen energia, com cuinar, per exemple.
Aquest canvi obligat d’hàbits en el
consum energètic ha suposat en

van dirigides a membres
d’entitats, professionals de
l’educació, famílies, persones
que tenen contacte directe amb
joves, així com també als i les
joves que volen saber una mica
més sobre aquesta temàtica.
Les xerrades o tallers, que
aniran a càrrec de professionals
en prevenció de violència de
gènere, són gratuïts i es
realitzaran en grups reduïts. El
primer taller del cicle, titulat
‘Repensem l’educació’, es
realitzarà el proper dimecres 12
d’agost a la Sala d’actes del
Centre d’Entitats i Formació Les
Escoles Velles. Per participar-hi,
cal inscriure’s a ‘joventut@riudoms.cat’, indicant el nom i
cognoms i la sessió a la que es
vol assistir. Les activitats que
seguiran aquest primer taller i
que formaran part del mateix
cicle tractaran la sensibilització
de gènere a través de l’art i de la
música. El Cicle de Prevenció en
Violències de Gènere s’organitza des de la Regidoria d’Igualtat
de l’Ajuntament de Riudoms i
està subvencionat pel Pacto
d’Estado contra la Violencia de
Género el Ministeri d’Igualtat.

Riudecanyes. El
municipi adapta la
Festa Major
L’última setmana de juliol,
Riudecanyes va poder celebrar
la Festa Major de Sant Abdó i
Sant Senén. El municipi va
adaptar les activitats a la nova
situació derivada del Covid-19 i
va anul·lar alguns actes, com els
dos correfocs que es preveia
que realitzés el grup de Diables
Alrinachs i el teatre ‘Quina
feinada’. Malgrat tot, sí que es va
poder fer bingo popular, una
exposició de pintura, concurs
de balcons, bicicletada,
cercavila, entre d’altres.

molts casos un augment en l’import de les factures de llum i gas.
Per això, hem augmentat el
pressupost dels ajuts i els mesos
subvencionables».
Enguany, per primer cop, s’han
establert dos tipus de sol·licituds
per demanar els ajuts per fer front
a la pobresa energètica: l’abreujada, per les persones que ja ho van
sol·licitar l’any passat, que es trobin en la mateixa situació que
l’any anterior i que la seva resolució hagués estat resolta. Rebran
un missatge per correu electrònic;
i l’ordinària, pels que no compleixen les condicions anteriors o que
sol·liciten la subvenció per primera vegada, hauran de presentar la
sol·licitud via telemàtica o presencial.

