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Temps d’il·lusionar,
temps de treballar

Ho hem de començar a creure. Ahir l’alcalde de Tarra-
gona assegurava que la celebració del Jocs del Medi-
terrani a la ciutat d’aquí a menys de dos anys és un fet
“irreversible” i els integrants del ple rebutjaven una
moció que obria les portes a fer una consulta popular
per saber si la ciutadania vol o no vol l’esdeveniment.
És evident és que el llegat del Jocs –sigui en forma

d’equipaments o de deute– serà per als ciutadans, i no
hauria estat malament que aquests hi haguessin dit la
seva. La proposta, però, arriba tard, i amb els anys que
fa que se’n parla i els compromisos que s’han adquirit
potser el que toca ara és il·lusionar la ciutadania, ga-
rantir el finançament que falta i començar a pedalar.
Que hi ha molta feina i el calendari no s’atura.Mercè Ribé
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Ajuntament de
Móra d’Ebre

ANUNCI
sobre ampliació del termini d’informació
pública del Pla d’ordenació urbanística
municipal (POUM)
Es fa saber que el Ple d’aquest Ajuntament,
en sessió ordinària de 8 d’octubre de 2015,
va prendre l’acord següent:
Primer: AMPLIAR el termini d’informació
pública de l’expedient del POUM i de l’Infor-
me de sostenibilitat ambiental fins al dia 30
de novembre de 2015, per tal que totes les
persones físiques o jurídiques puguin fer ús
del seu dret a consultar la documentació,
obtenir-ne còpia, així com presentar les
al·legacions i/o els suggeriments que consi-
derin pertinents en defensa dels seus drets
i interessos, d’acord amb el que estableix
l’article 85.4 del DL 1/2010, de 3 d’agost,
que aprova el Text refós de la Llei d’urbanis-
me.
Durant el termini d’informació pública la do-
cumentació es trobarà a disposició dels in-
teressats a les oficines municipals, en horari
de 9:30 a 13 h de dilluns a divendres (no
festius), i també es podrà consultar al web
municipal.
Segon: PUBLICAR els presents acords al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
al Butlletí Oficial de la Província de Tarrago-
na, al diari El Punt Avui, al diari Més Ebre i
al tauler d’anuncis i a la pàgina web munici-
pals, per a coneixement general.
Joan Piñol i Mora, alcalde
Móra d’Ebre, 15 d’octubre de 2015

L’Ajuntament de Reus no
cedirà cap altra instal·la-
ció municipal a l’organit-
zació del Saloufest. Fonts
de l’Ajuntament de Salou
havien confirmat a El
Punt Avui que tots els con-
sistoris amb els quals han
parlat estan d’acord amb
aquest rebuig dels milers
d’estudiants universitaris
que vénen a la primavera
per fer esport i festa. I
ahir, l’alcalde de Reus,
Carles Pellicer, va confir-
mar aquesta decisió, tot
just després que els alcal-
des de Salou i de Tarra-
gona, Pere Granados i
Josep Fèlix Ballesteros,
van anunciar la negativa
a autoritzar l’ocupació
dels universitaris d’ins-
tal·lacions públiques.

L’Ajuntament consi-

dera que la imatge que
transmet Saloufest tant
de la ciutat com de la Cos-
ta Daurada no és l’ade-
quada. L’alcalde va sub-
ratllar que ja va anunciar
al passat mes de març
que es replantejaria la
vinculació a aquest esde-
veniment atesos els fets i

les situacions incíviques
que ha provocat en ante-
riors ocasions.

Última edició polèmica
De fet, la darrera edició
del Saloufest va aixecar
molta polèmica a la capi-
tal del Baix Camp, des-
prés de publicar-se una

sèrie de fotografies als
mitjans de comunicació i
a les xarxes socials en les
quals es veia joves passe-
jant sense roba per la ges-
ta de l’estadi municipal de
la ciutat, ple de brutícia.
Els participants al Salou-
fest hi havien acampat
com si estiguessin en un

càmping. Arran d’aques-
tes imatges, l’alcalde re-
usenc va decidir prohibir-
los l’entrada. Fins i tot,
aquest episodi va provocar
tensió entre el consistori
reusenc i el CF Reus De-
portiu, que disputa els
seus partits a les instal·la-
cions i que va explotar per
la situació tot comunicant
el seu malestar a la seva
pàgina de Facebook.

A hores d’ara, només la
federació de clubs noc-
turs, la Fecasarm, es mos-
tra comprensiva amb la
celebració d’una nova edi-
ció del Saloufest, atesos
els ingressos econòmics
que suposa per al sector
de la restauració i de l’oci
del municipi de la Costa
Daurada. Fins i tot els ho-
telers del territori han
mostrat recel per la cele-
bració d’una nova edició
de l’esdeveniment. ■
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Reus també decideix
desvincular-se del Saloufest
a L’Ajuntament de Reus no cedirà cap instal·lació per a aquest esdeveniment festiu després de
les negatives dels consistoris de Salou i Tarragona i del recel dels establiments hotelers

Un grup d’estudiants britàniques a la gespa de l’estadi municipal de Reus ■ EL PUNT AVUI

Cambrils organitzarà aquest
cap de setmana les Jornades
gastronòmiques, amb l’oli nou
d’oliva verge extra com a pro-
tagonista. El certamen s’inicia
avui a la tarda amb el taller fa-
miliar L’oli en un llum. L’activi-
tat té l’objectiu d’acostar al
públic el procés que segueix
una oliva fins que es transfor-
ma en oli, sobre les propietats
terapèutiques de l’oli d’oliva i
la camamilla. El taller és gra-
tuït i no és necessària inscrip-
ció prèvia. Diumenge al matí
tindrà lloc l’esmorzar popular
per degustar l’oli novell verge
extra de la Cooperativa de
Cambrils. ■ REUSDIGITAL

Des de la posada en marxa
del programa Reempresa a
les instal·lacions de Tecnore-
dessa, el desembre del 2013,
s’han efectuat un total d’on-
ze compravendes d’empre-
ses, fet que significa una in-
versió induïda de 527.000
euros. Redessa actua com a
mediadora en l’assessora-
ment als emprenedors i posa
a disposició d’aquests un ca-
tàleg de 32 empreses “ce-
dents” i 68 projectes empre-
nedors, de petites i mitjanes
empreses. El 26 d’octubre,
Tecnoredessa organitzarà un
curs gratuït dirigit a emprene-
dors interessats a autoocu-
par-se i que vulguin portar
una empresa. ■ REUSDIGITAL

Dues bòbiles,
en el patrimoni
industrial català

Tallers, activitats
i tastos a la festa
de l’Oli Nou
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Redessa fomenta
la compravenda
d’onze empreses

La bòbila Sugranyes i el forn
de la casa de ceràmiques
Montseny han estat inclosos a
la nova plataforma virtual Ma-
pa dels 150 elements impres-
cindibles del patrimoni indus-
trial de Catalunya, presentat
aquesta setmana pel Museu
Nacional de la Ciència i la
Tècnica de Catalunya. La bò-
bila Sugranyes ha estat inclo-
sa a la plataforma pel fet de
ser “de les més completes i
conservades del país”, men-
tre que el forn d’Hipòlit Mont-
seny destaca “per la seva sin-
gularitat”. ■ REUSDIGITAL

Després de l’obertura, di-
jous, el Festival de Movi-
ment i Teatre Gestual
COS va continuar ahir
amb la seva programació i
es van poder-se veure tres
espectacles diferents. El
primer, Open door, a càr-
rec de la companyia Pere
Hosta, va dur-se a terme a
la plaça del Mercadal a par-
tir de les sis de la tarda.
Una hora més tard, a la sa-
la Santa Llúcia, va ser el

torn de l’espectacle Gags
on Trix , de la companyia
Moc. La vetllada del festi-
val es va tancar amb dues

activitats més. La prime-
ra, Les Rois Fainéants, es
va fer al Teatre Bartrina
de la capital del Baix

Camp i va ser interpreta-
da per la companyia Co-
cotte. Finalment, a Cal
Massó i prop de la mitja-
nit, es va realitzar l’espec-
tacle Pren l’aire, de la
companyia Madeleine.

La jornada d’avui co-
mença amb diversos nous
espectacles. Així, a la pla-
ça de la Patacada es farà
Obra para Dos Burros y
Dos Actores, de la compa-
nyia Rei Sem Roupa. Pos-
teriorment, a l’escenari de
la sala Santa Llúcia, s’hi
podrà veure la representa-
ció d’El fandango de
Marx, de la companyia Pa-
trícia Pardo. La mateixa
Pardo, que s’ocupa també
de la direcció de l’acte, el
defineix com un “circ amb
música tradicional valen-
ciana”. Ja a la nit, al teatre
de l’Orfeó reusenc es farà
Houdini. El Arte de la Fu-
ga, i al Bravium, Hotel Ka-
baret, de Producciones
Lucky & Luke, que comen-
çarà a la mitjanit. ■

a La plaça del
Mercadal va encetar
el programa d’ahir
amb “‘Open door’

Quatre espectacles en la
primera jornada del COS

Reusdigital
REUS

La plaça del Mercadal va ser l’escenari de l’espectacle ‘Open
door’, interpretat per la companyia Pere Hosta ■ EL PUNT AVUI


