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Una espectacular fuita d’aigua 
al carrer Ramon J. Sender –a l’al-
tura del número 34– va obligar 
ahir a tallar durant diverses ho-
res el subministrament a cen-
tenars de veïns de la zona. 

Segons fonts consultades, la 
canonada va rebentar provocant 
una espectacular tromba d’ai-
gua que també va afectar el por-
tal d’un dels edificis del carrer. 

Els serveis tècnics d’Aigües 
de Reus van poder reparar els 
danys causats a la xarxa sobre la 
una del migdia i, tot i desconèixer 
els motius de l’avaria, tot apun-
taria que els fets s’haurien pro-
duït per una pujada de la pressió.  

Els operaris van haver de tre-
ballar durant tot el dia d’ahir per 
arreglar el mal estat en què es tro-
bava la vorera. 

Els fets van passar durant la 
matinada del divendres –al vol-
tant de les 00.20?h– quan la Guàr-
dia Urbana va rebre l’avís d’una 
veïna que els va alertar sobre un 
important escapament d’aigua al 
carrer Ramon J. Sender. 

A continuació, es van presentar 
els tècnics d’Aigües de Reus que 
van decidir tallar el subministra-
ment d’aigua, fet que afectà l’illa de 
cases delimitada pels carrers Ra-

mon J. Sender, Higini Anglès, Cam-
brils i avinguda Pere el Cerimoni-
ós. També va ser necessari acor-
donar la zona amb tanques per evi-

tar el pas dels cotxes i dels veïns. 
Tot i que l’escapament d’aigua 

va quedar controlat al voltant de 
la 1.15?h no va ser fins al migdia 
que es va poder restablir el ser-
vei amb normalitat.  
■ ■ ■ 
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Centenars de veïns es queden sense 

aigua en rebentar una canonada

Els operaris van treballar durant tot el dia d’ahir per reparar la vorera afectada. FOTO: PERE FERRÉ

Els fets van passar al 
carrer Ramon J. Sender 
durant la matinada de 
divendres i el tall va 
afectar fins ahir al 
migdia Afectada l’illa de 

cases deRamon J. 
Sender, Higini 
Anglès, Cambrils i 
Pere el Cerimoniós

CULTURA ■  AV U I ,  CO L · LO Q U I  D E S P R É S  D E  L A  F U N C I Ó

Cap de setmana farcit 

de teatre al Bartrina

■ El Teatre Bartrina presenta 
aquest cap de setmana els es-
pectacles Tortugues o la desacce-
leració de les partícules (avui, 21 
hores) i Maragall a casa (diu-
menge, 18 hores).  

Avui, després de la funció, 
es portarà a terme una nova 
sessió del Fòrum de l’Especta-
dor amb la col·laboració del 
Col·legi Oficial de Psicologia 
de Catalunya a Tarragona, du-
rant el qual els espectadors po-
dran conversar amb membres 
de la companyia sobre el con-
tingut i principals missatges 
d’aquesta obra concebuda i di-
rigida per Clàudia Cedó. 

Tortugues o la desacceleració 
de les partícules és una història 
sobre les desavinences d’una 
parella que experimenta una 
crisi en la seva relació.  

Els personatges, Joan i Mar-
ta, empesos pel desig de sincro-
nitzar-se i portar un ritme de 
vida més tranquil, es traslladen 
al camp per prendre’s les coses 
amb més calma. Però, quan les 
seves vides s’entrecreuen amb 
les de l’Òscar i l’Àgata, una pa-
rella de joves científics que vi-

uen a tota velocitat, el senzill 
estil de vida que estaven bus-
cant acabarà complicant-se. 
L’obra és protagonitzada per 
Dani Arrebola, Alícia Puertas, 
Àlex Brull i Clara Cols. 

Pel que fa a Maragall a casa, 
aquest text de Josep Maria Jau-
mà arriba als teatres després del 
seu èxit com a visita dramatit-
zada a la casa museu del poeta 
Joan Maragall a Barcelona. Amb 
dramatúrgia i direcció de Do-
lors Vilarasau, l’espectacle ser-
veix per endinsar-se en la vida i 
l’obra d’aquest autor que conti-
nua essent un referent literari, 
moral i cívic indispensable per 
entendre la cultura catalana.  

Tal com recorda Jaumà, «els 
versos, articles, discursos i car-
tes de Joan Maragall van supo-
sar un canvi de rumb en la lite-
ratura, en el pensament i, en ge-
neral, en la cultura catalana.  

Ja amb el seu primer recull 
de poemes i amb els primers ar-
ticles va aconduir els seus lec-
tors des del floralisme histori-
cista i rural de la Renaixença a 
la modernitat de la vida quoti-
diana a ciutat». 

TRADICIONS ■  D AVA N T  D E  M É S  D E  2 0 0  N E N S  I  N E N E S

La Vella Quaresma perd 

la seva tercera cama

■ La regidora de Cultura i Joven-
tut, Montserrat Caelles, i la pre-
sentadora del Canal Reus TV Síl-
via Sagalà van ser les convida-
des a l’espectacle d’ahir divendres 
per ajudar a serrar la tercera ca-
ma de la Vella Quaresma.  

Hi van assistir alumnes del pri-
mer cicle d’Educació Infantil 
de les escoles Eduard Toda, Ma-
rià Fortuny, Maria Rosa Molas 

i Mowgli, amb uns 225 nens i ne-
nes presents a les Peixateries 
Velles.  

Aquest any, uns 1.730 xiquets 
i xiquetes de 29 escoles i llars 
d’infants s’han sumat a aques-
ta proposta. Les àrees de Cultu-
ra i Ensenyament han repartit 
a les escoles una imatge de la 
Vella Quaresma per muntar, 
dissenyada per Mercè Galí.

Un moment de l’espectacle d’ahir a les Peixateries Velles. FOTO: A. M.


