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de Sant Pere
Recupereu les notícies més destacades de Reusdigital.cat

Deixem enrere la Festa Major de Sant Pere 2022 | Joel Medina Romero

Deixem enrere una setmana marcada per la celebració de Sant Pere a Reus. Després de les
restriccions per la pandèmia durant les dues últimes festes majors, la ciutat ha pogut tornar a
gaudir d'actes diversos per a tots els públics.
Dilluns: el Seguici Festiu petit surt al carrer, malgrat la pluja
Dilluns a la tarda, el temps va respectar la canalla i aquesta va ser protagonista de la Cercavila
del Seguici Petit. D'entrada va ploure, i tot plegat va arrencar més tard del previst, però els petits
es van poder lluir.

A banda, dilluns vam entrevistar la vicealcaldessa i candidata a l'alcaldia per part d'ERC, Noemí
Llauradó, qui confia en "liderar la ciutat" del 2023 en endavant. També us vam parlar de l'aprovació
dels projectes d'urbanització i de reparcel·lació de l'antiga Hispània.
Dimarts: la vigília
Vam deixar enrere la pluja la nit de dilluns (si bé alguns actes de Sant Pere es van haver de
suspendre), i dimarts vam viure una vigília de Sant Pere prepandèmica. Al matí, el Govern de la
Generalitat va donar a conèixer que ha distingit El Círcol de Reus amb la Creu de Sant Jordi, i
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que Ulabox deixa de prestar el servei de la venda en línia als Mercats.

Dimecres: Sant Pere peta fort!
Petits i grans van sortir al carrer, tot el dimecres, per viure amb intensitat la Festa Major. De les
matinades a la Tronada, de la ronda de lluïment dels elements a l'exhibició dels Xiquets, fins a la
Professó de la tarda i la recta final de la celebració, molts no es van voler perdre un Sant Pere que
ha estat especial, el primer en tres anys que s'ha dut a terme amb normalitat.

Més enllà de la festa, el cas Innova va tornar a ser notícia. Aquest cop, perquè s'ha arxivat
provisionalment la peça 11, relativa a suposades irregularitats en pagaments de Rellsa, i que
també investigava el CEBC.
Dijous: el PSC demana a l'Ajuntament de Reus que es trobi amb Reus Net per evitar la
vaga
Després de Sant Pere, el PSC Reus va convocar els mitjans per instar el govern a "seure" amb
els responsables de l'empresa Reus Net i evitar, d'aquesta manera, la vaga convocada pels
treballadors entre el 4 i el 7 de juliol.

També us vam parlar de la propera obertura del Terrassa Gaudí, el nou restaurant del Gaudí
Centre, gestionat d'ara en endavant pel grupo Limonero.
Divendres: els treballadors de la brossa mantenen la vaga
Mentre la CUP Reus va emetre un comunicat per insistir en la internalització del servei de recollida
de residus, el comitè d'empresa de Reus Net va fer una acció de protesta al Mercadal a les portes
de la vaga que tindrà lloc des de dilluns, si no s'atenen les seves demandes.

També es van fer públic, per part del govern, la previsió de licitar el projecte de l'antiga Hispània
cap a la tardor.
Dissabte: s'atura la vaga de la brossa
La plantilla de Reus Net no farà la vaga anunciada entre els dies 4 i 8 de juliol. Un preacord a
hores del seu inici, que contempla l'increment salarial demanat pels treballadors, així com
l'obertura d'un període de negociació per al conveni, han impedit l'aturada.

En el marc del programa Estiu Jove 2022, a Reus s'hi organitzaran propostes relacionades amb
alguns tipus de jocs de taula, per part de l'AJJRR.
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