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REDACCIÓ

A Riudecols i Duesaigües ha cai-
gut la grossa de Nadal amb dos
mesos de retard. Aquests dos
municipis del Baix Camp rebran
prop d’un milió d’euros per por-
tar a terme projectes de rehabi-
litació i reforma d’alguns espais
que havien quedat degradats.

Aquests diners formen part
del programa ‘Viure al Poble Més’,
del Departament de Governació
i Relacions Institucionals, per
millorar la qualitat de vida i el
benestar de la població dels mu-
nicipis petits i mitjans (fins a
3.000 habitants) i, en especial,
de les zones rurals de Catalunya.

En el cas de Riudecols, rebrà
495.973 euros, d’una inversió to-
tal de 763.036 euros, per al pro-
jecte ‘Els valors de Riudecols: es-
cales i bassots’, amb què es duran
a terme actuacions de rehabilita-
ció i embelliment que serveixin
per evitar determinats proble-
mes socials derivats de la degra-
dació i regressió, a més d’afavo-
rir una regeneració rural.

Es pretén dur a terme un pro-
jecte integral que tingui benefi-
cis globals per a tot el territori

de Riudecols. Entre d’altres ac-
tuacions, es rehabilitarà l’edifi-
ci de l’Era, es milloraran els es-
pais públics del nucli urbà i dels
nuclis agregats i es rehabilitarà
l’antic edifici de les escoles com
a punt d’informació turística.

488.775 per a Duesaigües
Pel que fa a Duesaigües, rebrà
488.775 euros, d’una inversió to-
tal de 751.962, per al projecte ‘Els
pilars del món rural’, que inclou
la reforma de l’edifici de l’anti-
ga cooperativa agrària i la res-
tauració de la maquinària de pro-
ducció d’oli i vi.

L’edifici allotjarà el punt d’in-
formació turística i el centre d’in-
terpretació del món rural i per-
metrà oferir activitats relacio-
nadesambl’oliturismeicompletar
així l’oferta turística de la zona.
També es preveu l’arranjament
de la font més emblemàtica del
municipi i un pla de comunicació
i difusió del projecte.

Aquesta convocatòria d’ajuts,
de la qual s’han beneficiat 18 mu-
nicipis catalans, compta amb un
pressupost de 9,1 milions d’eu-
ros, dels quals 7 milions prove-
nen dels ajuts FEDER de la Unió
Europea, mentre que els 2,1 mi-
lions restants, que corresponen
al 15 % de la despesa subvencio-
nable total, els aporta el Depar-
tament de Governació i Rela-
cions Institucionals.

Aquesta aportació del 15 % té
caràcter de bestreta, mitjançant
un únic pagament en el moment
de l’atorgament de la subvenció.
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Riudecols i Duesaigües rebran un milió
d’euros per a projectes de rehabilitació

Imatge d’un carrer de la localitat de Riudecols, que amb els diners
que rebrà podrà rehabilitar part del nucli antic. FOTO:PERE FERRÉ

El primer arranjarà
espais públics
degradats i l’edifici de
l’Era i el segon
reformarà l’antiga
cooperativa

■ La obra Oleanna, dirigida por
David Selvas y con la interpre-
tación de Ramon Madaula y Car-
lota Olcina, estrenará el pró-
ximo domingo día 3 de marzo
la nueva programación del Tea-
tre Bartrina, que por primera
vez es de carácter semestral.
Esta misma semana, además,
se han puesto a la venta las en-
tradas y los abonos de la tempo-
rada de invierno–primavera.

En total, para los próximos
meses se han programado 16
espectáculos de todo tipo de
géneros como la danza, la mú-
sica o las producciones fami-
liares. Además, las produccio-
nes que se han previsto tam-
bién buscan integrar a los actores
del territorio. Llàstima que si-
gui una puta, de John Ford y
adaptada por Lluís Soler y Anna
Estrada se representará el 27

de abril, mientras que Bildel-
berg Club Cabaret, dirigida por
Oriol Grau, se podrá ver el 17
de mayo.

Love of Lesbian
En el apartado musical, las ac-
tuaciones se centrarán en el
concierto de Love of Lesbian
–que actuará los días 8 y 9 de
marzo– o el de las The Mamze-
lles, conocidas por protagoni-
zar la campaña Envàs, on vas?
La danza también estará pre-
sente con No sé si..., de la Com-
panyia de danza Marta Carras-
co el día 23 de marzo o con una
nueva edición de la Nit de Cla-
qué, que está programada pa-
ra el 13 de julio.

Más allá del Teatre Bartrina,
el Teatre Fortuny continúa sin
presentar la nueva programa-
ción de cara a este semestre.

Hace unas semanas, el Diari pu-
blicaba las declaraciones del
responsable del Consorci del
Teatre Fortuny, Ferran Madi-
co, quien manifestaba que la de-

mora en la programación del
Fortuny respondía a la convo-
catoria de las elecciones a la Ge-
neralitat de Catalunya, que ha-
bían retrasado todo el proceso.

CULTURA ■ E L E ST R E N O, E L D Í A 3 CO N ‘ O L E A N N A’

El Bartrina pone a la venta las
entradas de la nueva temporada

Imagen de ‘Oleanna’, que podrá verse el próximo 3 de marzo en el Teatre
Bartrina de Reus. FOTO: DT

■ Aquesta tarda tindrà lloc a
l’Ajuntament una recepció
institucional a tots els pro-
fessionals i institucions que
han participat en l’organit-
zació de la Fira de Circ Tra-
pezi al llarg dels seus 16 anys
de vida i que, aquesta ma-
teixa setmana, ha estat guar-
donat amb el Premio Nacio-
nal de Circo 2012.

L’acte, que començarà a
les 19 hores, comptarà amb la
presència dels exregidors de
Cultura, Josep M. Galofre,
Xavier Fiella i Empar Pont;
el director dels Serveis Te-
rritorials de Cultura de la
Generalitat, Jordi Agràs; el
president de la Diputació de
Tarragona, Josep Poblet, i
diferents representants de
les autoritats locals.

L’alcalde de Reus, Carles
Pellicer, va rebre el premi de
mans dels Prínceps d’Astú-
ries a Madrid pel Trapezi «en
reconeixement al seu com-
promís amb la nova creació,
la seva projecció internacio-
nal de les arts circenses i
l’apropament d’aquest gène-
re a tots els públics».

EDUCACIÓ

L’Ajuntament, amb
el Consell d’Infants
Ciutadans
■ El programa d’Infants Ciu-
tadans, durant el curs 2011-
2012, va tractar el tema de la
Família, amb la participació
de fins a 15 escoles de la ciutat.

Al llarg del dia d’ahir es
va celebrar la segona reunió
de treball dels consellers es-
colars amb l’alcalde de Reus,
Carles Pellicer, i la regidora
de l’àrea d’Ensenyament,
Dolors Sardà, en la qual el
mateix alcalde va mostrar el
seu compromís per portar a
terme algunes de les seves
propostes, i els ha exposat
algunes de les que ja s’han
desenvolupat.

Per primera vegada, des
dels 15 anys d’Infants Ciuta-
dans a Reus, els tècnics de
l’Ajuntament de Reus han tre-
ballat conjuntament amb els
consellers i les conselleres en
sessions de treball al llarg del
2012 per fer més eficient la
viabilitat de les propostes.

Recepció oficial
amb institucions
i professionals
pel Trapezi

GUARDÓ

Diners per a les Terres de l’Ebre
■ Riba-roja d’Ebre i la Torre de l’Es-
panyol també rebran 1.037.902 eu-
ros del programa ‘Viure al Poble
Més’. En el cas de Riba-roja seran
452.222 euros, d’una inversió to-
tal de 695.726, per al projecte
‘Riba-roja respira, viu i sedueix’,
que es basa en la rehabilitació
del nucli antic per a la preserva-
ció i divulgació del patrimoni i la
creació de serveis turístics.

Es pretén recuperar íntegra-
ment l’embarcador per fer de Ri-
ba-roja una destinació turística flu-
vial i crear un espai d’acollida per
a visitants. Altres actuacions pro-

gramades són la connexió del
front fluvial amb el nucli i la crea-
ció de l’Espai Riba-roja, nucli in-
terpretatiu de la història, el patri-
moni i l’art a través de l’Ebre com
a fil conductor.

La Torre de l’Espanyol rebrà
585.680 euros, d’una inversió to-
tal de 901.046, per al projecte
‘La Torre de l’Espanyol: cruïlla
històrica entre l’Ebre i el Prio-
rat’, que inclou actuacions desti-
nades a la regeneració urbana, la
creació d’un centre d’atenció a vi-
sitants i d’altres actuacions en
espais rurals.

R I B A - R OJ A D ’ E B R E I L A T O R R E D E L’ E S PA N YO L
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