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El resum informatiu de la setmana,
en cinc minuts
Recupereu els continguts més destacats dels últims dies a Reusdigital.cat

Una balança on es mostra part de la cocaïna interceptada a un detingut de Reus, el dimarts | Mossos
d'Esquadra

Deixem enrere una setmana que, per a alguns afortunats, és el preludi d'un llarg pont.
Reusdigital.cat us ofereix com sempre el resum del més destacat que ha tingut lloc a la ciutat,
durant els últims dies, i que ha publicat el mitjà.
Dilluns: el comerç de Reus, entre la tradició i els nous temps
Vam començar la setmana amb un reportatge de Marc Busquets sobre les accions que s'impulsen
des del consistori per dinamitzar el comerç. Una d'aquestes, Reus espais vius, posa l'accent en
l'art i la cultura per transformar els ravals de Sant Pere i Sant Robuster. Com pot combatre, el
sector local, les conseqüències de la pandèmia? I la digitalització? Els regidors Carles Prats i
Montserrat Caelles hi aporten les seves reflexions, així com el representant de la Cambra Pau
Salvadó.
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A banda, es va fer pública la nova temporada del Fortuny, per al primer semestre de 2022, i es
va saber que la cineasta reusenca Alba Sotorra ha rebut una nominació als Goya pel seu
documental The return: life after ISIS.

Dimarts: desmantellen un punt de venda de droga al barri Monestirs
La notícia més llegida del dimarts va ser la detenció d'un home de 68 anys, veí de Reus, com a
presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Detingut l'individu, es
dona per desmantellat un dels punts de venda de droga al detall més actius del barri Monestirs,
segons han apuntat fonts policials.
El detingut, amb nombrosos antecedents policials, va passar diumenge a disposició judicial davant
del jutjat en funcions de guàrdia de Reus i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

També es va dur a terme la inauguració del polilleuger vinculat a l'escola Cèlia Artiga de Reus.
Dimecres: brot de covid a la Facultat de Medicina de Reus
Ho va avançar Reusdigital.cat. Dimecres es va saber que una festa podria ser l'origen d'un brot de
covid-19 que s'ha detectat entre els estudiants de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
de la Universitat Rovira i Virgili (URV), a Reus. Com a mesura, el centre ha ajornat les classes
presencials i les pràctiques per fer-les en línia, i s'estan fent proves entre l'alumnat dels últims
cursos. Hi ha una trentena de casos.

També es va saber que tres agents del cos dels Mossos d'Esquadra van ser detinguts, acusats
de malversació i per revelació de secrets. El jutge n'ha decretat la llibertat provisional.
Dijous: el Reus Deportiu tanca l'exercici 2020/ 2021 amb uns 300.000 euros de pèrdues
Dijous al vespre va tenir lloc l'assemblea de socis del Reus Deportiu. Entre altres, la directiva de
Mònica Balsells va presentar els números de l'exercici 2020/ 2021, que es tanca amb un balanç
negatiu de 295.000 euros. La pandèmia, que va obligar el club a tancar en dues ocasions per les
restriccions, va causar una notable davallada de la massa social.

Divendres: a presó un suposat gihadista
Agents de la Policia Nacional espanyola van detenir, el divendres, un individu a la demarcació de
Tarragona per la seva presumpta participació en els delictes d'autoadoctrinament i adoctrinament
actiu.
El detingut va ser traslladat a la comissaria de Reus. L'operació, realitzada dimecres passat, ha
estat desenvolupada per la Comissaria General d'Informació (CGI), i les Brigades Provincials
d'Informació de Barcelona, ??Tarragona i Santa Cruz de Tenerife, sota la coordinació de la Fiscalia
de l'Audiència Nacional i la direcció del Jutjat Central d'Instrucció número dos.

Dissabte: art per la salut mental a la Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia
Ja fa uns dies que s'ha inaugurat, a la Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia, una exposició
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artística a càrrec d'un grup d'usuaris de l'institut Pere Mata de la nostra ciutat. Les obres són a la
venda, i la recaptació que se n'obtingui es destinarà a l'esdeveniment solidari La Marató de TV3,
enguany precisament centrat en la salut mental.
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