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Què ha estat notícia, aquesta
setmana, a Reus?
El resum informatiu amb el més destacat dels últims dies en clau local

La canalla (a la imatge, els Xiquets de Reus) van ser els protagonistes de la tarda de dijous, a Misericòrdia |
Reus.cat

Deixem enrere una setmana marcada per les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia. Des
d'aquest diumenge, Reusdigital.cat farà un resum del més destacat de l'actualitat durant els
últims dies, per tal que els lectors del mitjà puguin copsar, de manera ràpida i senzilla, què ha
centrat l'agenda informativa a la capital del Baix Camp.
Dilluns: protesta cupaire a la seu d'Endesa
Unes 15 persones van irrompre a l'establiment d'Endesa, a la riera d'Aragó de Reus, en el marc
de la campanya Ens roben, i com a mesura de protesta per l'encariment del preu de la llum.
L'acció va ser simbòlica i pacífica, i el regidor Edgar Fernàndez la va aprofitar per instar l'Ajuntament
a "replantejar" l'empresa municipal Reus Energia.
A banda, també el dilluns va ser la jornada escollida pel batlle, Carles Pellicer, per presentar la
seva nova ronda (https://www.reusdigital.cat/noticia/87514/pellicer-presenta-seu-nou-programaproximitat-amb-barris) de contactes amb els veïns. L'alcalde va exposar que farà una "immersió
total" en diverses zones del terme, en una mena de "convivències".
[noticia]87520[/noticia]
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Dimarts: lliurament dels Guardons de la Ciutat en el marc de Misericòrdia
El saló de plens va acollir, dissabte al vespre, l'acte d'entrega dels Guardons de la Ciutat
d'enguany. Va ser el tret de sortida oficial a les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia, en una
cita que va distingir amb la Medalla corresponent l'Associació de Concerts de Reus i l'Institut Pere
Mata.
Les mencions honorífiques van ser per al Centro Latinoamericano de Reus, per a l'Àliga, per al
Gremi de Fusters i Ebenistes del Baix Camp, per a la Confraria de Sant Bernat Calvó i, a títol
pòstum, per a Bartolomé Pluma.
Mentre, a l'exterior (https://www.reusdigital.cat/noticia/87579/personal-villablanca-fa-sentir-sevaveu-al-mercadal) , els treballadors de Villablanca van aprofitar el lliurament de la Medalla a
l'Institut Pere (l'empresa pertany al grup) per denunciar la seva situació laboral. La plantilla és en
vaga.
[noticia]87556[/noticia]
Dimecres: torna a obrir el veterà establiment Quesu, de Reus
Si bé va abaixar la persiana mesos enrere, un dels comerços tradicionals de la nostra ciutat ha
tornat a obrir recentment. Es tracta de la xarcuteria Quesu, a l'avinguda de Prat de la Riba, tot
iniciativa una etapa amb nova direcció, si bé vinculada a la família que sempre havia regentat
l'establiment.
A banda, l'Ajuntament de Reus va donar a conèixer que té previst remodelar
(https://www.reusdigital.cat/noticia/87603/175000-euros-remodelar-roserar-mas-iglesias-parcgarcia-lorca) el Roserar del Mas Iglésias i el parc de Federico García Lorca amb una inversió
conjunta de 175.000 euros. Pel que fa a les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia,
Reusdigital.cat i LANOVA Ràdio van sumar esforços per organitzar un concert
(https://www.reusdigital.cat/flaix/1376/nit-musica-misericordia) , a la terrassa del restaurant Rosa
dels Vents de les Peixateries Velles, amb Fito Luri i Xavier Pié, El Loco Tidiano i Xavier Macaya.
[noticia]87595[/noticia]
Dijous: el Seguici Festiu, al passeig de Misericòrdia
Les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia van donar, la tarda de dijous, protagonisme a la
canalla. Els elements del Seguici Festiu petit van fer la corresponent cercavila pel passeig, on
s'hi van habilitar cadires i l'espai delimitat per evitar aglomeracions. El cert, però, és que almenys
durant l'inici de l'acte se'n van veure força de buides, de cadires, i que una altra escena freqüent va
ser la de gent mirant-s'ho des de fora. Sigui com sigui, els xiquets van gaudir de la festa, que és
el que compta, i més en un context com l'actual.
[noticia]87634[/noticia]
Divendres: manifestació per Puigdemont al Mercadal
Unes 300 persones es van aplegar divendres al vespre a la plaça del Mercadal per expressar el
seu suport al president cessat pel 155 i condemar la "repressió" de l'estat a l'independentisme.
Entre els assistents, regidors del govern i representants de les entitats sobiranistes. S'hi va llegir
un manifest i, als parlaments, es va instar la classe política a segellar la "unitat" per la
independència.
A banda, el batlle, Carles Pellicer, i la regidora d'Urbanisme, Marina Berasategui, van presentar
el projecte per construir una rotonda d'accés al Mas Carpa
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(https://www.reusdigital.cat/noticia/87655/faran-rotonda-acces-al-mas-carpa-des-avingudatarragona) des de l'avinguda de Tarragona, llargament reivindicada pels veïns de la zona. Pel
que fa a Misericòrdia, i en una de les novetats de les festes enguany, el Seguici va anar a diverses
escoles (https://www.reusdigital.cat/noticia/87672/seguici-festiu-va-escola) de la ciutat per ballar
per als més petits.
[noticia]87671[/noticia]
Dissabte: els reusencs tornen al passeig per gaudir de les Festes de la Mare de Déu
Aquest passat dissabte, dia de la Mare de Déu de Misericòrdia, el passeig ha estat per una
jornada el cor de la ciutat. S'hi ha pogut tornar a fer la tradicional Baixada, amb els elements del
Seguici, i quan es va fer foc el Ball de Diables hi va tornar a posar llum. En l'entorn del Santuari,
els Xiquets van fer una actuació castellera i, com a cirereta del pastís, el castell de focs de la
Pirotècnia Igual va cloure la celebració.
[noticia]87669[/noticia]
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