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Què ha passat a Reus, aquesta
setmana?
Reusdigital.cat us ofereix el resum informatiu amb el més destacat de l'actualitat
local

L'Hospital Sant Joan de Reus ha estat objecte d'un robatori de maquinària | Jonathan Oca

Per tancar la setmana, Reusdigital.cat ofereix als seus lectors el resum del més destacat, en
clau local, durant els últims dies.
Dilluns: Pellicer exposa els projectes de ciutat
La setmana va començar amb una entrevista al batlle de la ciutat, Carles Pellicer, en l'inici de l'any
polític. Entre altres, l'alcalde va apuntar que la conversió del raval de Santa Anna en un espai per a
vianants pot tenir continuïtat en altres vies del nucli antic, va assenyalar que la plaça de Prim
podria ser objecte d'una "transformació potent" i va explicar que "té pensada" la possibilitat
d'incloure la bassa nova a la millora de la Boca de la Mina.

Per part seva, la vicealcaldessa, Noemí Llauradó, va quantificar en un 50% el nivell actual
d'execució dels continguts del Pla d'acció municipal (PAM) 2019-2023, i es va saber que l'Hospital
Sant Joan de Reus ha estat víctima d'un robatori de maquinària.

Dimarts: una única companyia opta a construir i explotar la piscina coberta
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L'empresa Duet Spa&Sports és l'única que opta a construir i explotar el futur centre aquàtic i de
fitness a tocar del pavelló olímpic de Reus. L'Ajuntament va licitar, al setembre de 2021, la
concessió d'obra per a la construcció i explotació centre, que comptarà amb un conjunt de piscines
cobertes i espais complementaris per a la pràctica del fitness i d'activitats dirigides. El contracte té
un valor estimat de 82.083.591,50 euros, amb una aportació màxima municipal de 1,4 milions i un
cànon anual inicial de 10.000 euros.
Dels 82 milions d'euros de valor del contracte, 8 corresponen als costos de construcció i 74 a la
xifra de negoci de l'explotació de l'equipament. El plec va establir també el calendari
corresponent: tres anys per a la fase de redacció dels projectes i de construcció de l'equipament, i
35 anys per a la seva fase d'explotació.

Dimecres: nova ruta entre Reus i Bristol
Els agents turístic de la Costa Daurada han estat presents a Fitur, un dels esdeveniments més
importants per al sector. Durant les reunions mantingudes amb les companyies aèries, els
representants del territori han confirmat que de cara a la temporada estival hi haurà una nova línia
entre la nostra ciutat i la localitat anglesa de Bristol.

Dijous: Reus es prepara per al World padel tour
Reus es prepara per a l'arribada, al març, d'una prova del calendari del World Padel Tour. Per tal
de "promoure i acostar" la pràctica d'aquest esport als ciutadans, la regidoria d'Esports i Reus
Esport i Lleure han previst tot un seguit d'accions sota el programa Reus Pro Pàdel que "permetrà
practicar i viure el pàdel des d'un context més proper", segons va exposar dijous el batlle, Carles
Pellicer, en roda de premsa.
Tornejos en clubs i centres L'esdeveniment central serà el torneig anomenant Open Reus Pro
Pàdel, que tindrà lloc els divendres i caps de setmana del mes de febrer.

També el dijous es va donar a conèixer el nou cicle Paradigmes a l'activitat cultural de la ciutat . És
una mesura "resultat de la col·laboració" entre el Bartrina Territori Creatiu i Cal Massó i "amb la
voluntat de mostrar al públic diferents maneres de veure i entendre un mateix autor o concepte,
sota la mirada d'una nova proposta artística contemporània i multidisciplinar".
Divendres: s'aprova una moció cupaire sobre el català
A la recta final del ple del passat divendres, ja al debat de les mocions, la CUP en va presentar
una sobre el català com a "element de cohesió" i per garantir la "igualtat d'oportunitats" entre els
veïns. Va prosperar pel suport del govern, mentre que el PSC i el regidor no adscrit, Raúl
Meléndez, es van abstenir. Les intervencions més dures contra la proposta del grup
independentista va venir de Cs, que hi va votar en contra i des d'on la portaveu Débora García va
apuntar que es "persegueix i s'assenyala" els castellanoparlants, per afegir que tot plegat
"recorda l'Alemanya dels anys 30".

Dissabte: el GastroMercat, sense explotador
A hores d'ara, l'Ajuntament de Reus no ha rebut cap proposta ?en ferm? en la licitació per fer-se
càrrec de la gestió del GastroMercat, l'espai del Mercat Central de Reus destinat a la restauració.
Tot i això, segons ha avançat aquest passat dissabte el Diari de Tarragona, ?hi ha hagut converses
amb diversos operadors que s'hi han mostrat interessats?.
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