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Nou capítol de crema de conte-
nidors a Reus. La Guàrdia Ur-
bana de Reus va informar ahir 
que agents del cos municipal de 
seguretat i dels Mossos d’Esqua-
dra van detenir dilluns la tarda 
al carrer de Maria Aurelia Cap-
many un home de 34 anys com a 
autor confès de la crema de qua-
tre contenidors.

La detenció ha estat possible 
gràcies a la política de proximi-
tat de la Guàrdia Urbana i de 
col·laboració amb les associa-
cions de veïns, ja que va ser un 
veí del barri de Mas Iglesias qui 
va alertar de la crema de dos 
contenidors al carrer de Jaume 
Vidal i Alcover. En arribar-hi, les 

patrulles de la Guàrdia Urbana i 
dels Mossos d’Esquadra es van 
localitzar dos contenidors més 
cremant al carrer de Maria Aurè-
lia Campany.

Prop del lloc, els agents van 
identiicar una persona amb ac-
titud sospitosa. Després de com-
provar que tenia antecedents per 
piomania i portava diversos en-
cenedors, va manifestar davant 
els Mossos d’Esquadra que havia 
estat ell qui havia cremat els con-

tenidors. L’home va quedar de-
tingut pels Mossos d’Esquadra.

En els darrers mesos, la capital 
del Baix Camp ha viscut diver-
sos episodis de crema de conte-

nidors, alguns dels autors dels 
quals reincidents. 

Precisament fa tot just un mes, 
una operació conjunta entre el 
Cos dels Mossos d’Esquadra i 
la Guàrdia Urbana de Reus va 
culminar amb la detenció d’una 
persona com a presunta res-

ponsable de provocar diversos 
incendis a contenidors i vehicles 
a diferents punts de la ciutat du-
rant aquelles setmanes. 

La detenció es va produïr des-
prés que la nit anterior es rebes-
sin avisos per la crema de tres 
vehicles, situats a l’avinguda de 
Salou (alçada plaça del Canal), 
un altre al passeig de Mas Abelló 
i un tercer vehicle a l’avinguda de 
la Universitat. 

A més, al passeig de Mas 
Abelló també s’hi va registrar la 
crema d’un conteni·dor. Tots els 
indicis van portar a la detenció 
d’una persona per part dels Mos-
sos d’Esquadra, que presumpta-
ment era l’autor d’aquests incen-
dis. 

SUCCESSOS

Detenen un piròman reincident 
acusat de cremar contenidors
La detenció, al barri de Mas Iglesias, va ser possible gràcies a la col·laboració ciutadana
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El President de la Cambra de 
Comerç de Reus i responsable 
de la Comissió d’Internacional 
de la Cambres Catalanes, Isaac 
Sanromà, va participar dilluns 
en la presentació del Pla d’Acci-
ons Internacionals (PAI) que les 
cambres del país tenen progra-
mades per aquest 2016. El PAI 
d’enguany inclou una seixante-
na llarga de missions comercials 
amb destinació a països dels 
cinc continents donant respos-
ta, d’aquesta manera, a les de-
mandes de les empreses d’obrir 
nous mercats o bé d’aprofun-
dir en la realitat de països més 
madurs des del punt de vista 

comercial però que segueixen 
oferint innegables atractius per 
l’expansió de les empreses del 
territori. La importància del 
PAI es posa de manifest en les 
dades registrades durant el pe-
ríode 2009-2015. En aquests 
anys ha permès generar més de 
tres-centes cinquanta missions 
de tota mena (entre directes, in-
verses, ires i trobades empresa-
rials). En els últims quatre anys 
han participat prop de 900 em-
preses en aquestes accions. Per 
tant l’evolució, malgrat els alts 
i baixos fruit de la conjuntura 
econòmica nacional i interna-
cional on ens movem i a la que 
no som aliens, cal considerar-la 

positiva.  En la seva intervenció,  
Sanromà va destacar la impor-
tància del PAI a l’hora de posar 
en valor el «protagonisme que 
les nostres corporacions han 
tingut sempre en la promoció de 
les exportacions del país. Quan 
es parla d’aquesta històrica vo-
cació que ha tingut l’empresa-

riat català d’obrir-se al món, de 
diagnosticar oportunitats, de 
tenir una visió global del mer-
cat, més enllà l’esperit inquiet 
i dinàmic que caracteritza els 
nostres empresaris, hi ha tam-
bé la feina que les Cambres han 
realitzat en aquesta línia estratè-
gica durant els últims 130 anys».  

CEDIDA

Isaac Sanromà. 

Les cambres programen 
els nous plans d’accions 
internacionals
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El president reusenc participa en l’acte
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Aquest passat cap de setmana 
va tenir lloc l’assemblea General 
de CONFAVC, entitat d’àmbit 
nacional que coordina les enti-
tats veïnals. A l’assemblea es va 
aprovar el programa de treball i 
es va escollir una nova Junta Di-
rectiva. La presència de les Co-
marques del Sud de Catalunya, 

tant al programa de treball com 
a la composició de la junta va ser 
inexistent, segons va posar de 
relleu ahir la Federació d’Associ-
acions de Veïns de Reus (FAVR). 

«En el primer cas, les refe-
rències als problemes propis 
de les nostres comarques (medi 
ambient, sanitat, infraestruc-
tures, etcètera) no apareixen 

relectides al programa amb la 
importància que des de Reus es 
considera», assegura la FAVR, 
en un comunicat. «Des de Reus 
entenem que, com a segona àrea 
metropolitana de Catalunya, les 
inquietuds i problemes que ens 
preocupen així com les aporta-
cions que podem generar me-
reixen un millor tracte dins les 

línies de treball de la CONFAVC.
Una mostra d’aquesta escas-
sa sensibilitat cap a les nostres 
comarques és la composició de 
la nova junta, en la qual dels 10 
membres 7 són de la Federació 
de Barcelona i els altres 3 de ciu-
tats properes a la mateixa, com 
Terrassa, Mollet o Santa Perpè-
tua», apunten els representants 
veïnals. Davant d’aquest situa-
ció des de la Federació de Reus 
s’iniciaran contactes amb les as-
sociacions de veïns de les ciutats 
del Sud de Catalunya per tal de 
cercar una fórmula que serveixi 
per treballar coordinadament 
en la millora de les qüestions 
que ens afecten i preocupen.

La FAVR denuncia la manca de pes 
del sud a la Confederació de Veïns
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La federació veïnal iniciarà contactes per establir un millor treball
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El Consell Municipal d’Infants 
Ciutadans i el Consell Munici-
pal de Joves a Secundària han 
iniciat els processos partici-
patius d’aquest curs amb un 
mateix tema central a treba-
llar: l’esdeveniment Capital de 
la Cultura Catalana Reus 2017, 
que es portarà a terme l’any que 
ve a la ciutat. Els infants i els jo-
ves relexionaran i elaboraran 
propostes perquè puguin ser 
incorporades a la programació 
de Reus 2017 Capital de la Cul-
tura Catalana.

Cada any, aquests dos fòrums 
participatius apleguen alumnat 
de 5è de Primària (Infants Ciu-
tadans) i de 3r d’ESO (Joves a 
Secundària) que porten a ter-
me diferents sessions de treball 
coordinades des de la regidoria 
d’Ensenyament i Política Lin-
güística, per un costat, i el Ca-
sal de Joves, per l’altre. Aquest 
procés participatiu es visualitza 
amb les respectives sessions 
institucionals on es presenten 
les propostes inals a l’alcalde 

i la resta de membres del con-
sistori, un acte al Saló de Plens 
en el cas dels Infants Ciutadans 
i una reunió a Cal Massó en el 
cas dels Joves a Secundària. 
Posteriorment, durant el curs 
següent, l’alumnat continua 
fent un seguiment del tema tre-
ballat a través de diferents tro-
bades tot contrastant i avaluant 
les mesures que inalment es 
posen en marxa des de l’Ajun-
tament de Reus.

L’alumnat de Reus implicat 
en els debats d’aquests pro-
cessos participatius treballarà 
a partir dels quatre eixos que 
s’han plantejat per organitzar 
els actes de la Capital de la Cul-
tura Catalana 2017, i que són 
l’Eix històric i de patrimoni, 
l’Eix de la cultura popular i tra-
dicional, l’Eix de la literatura i el 
pensament i l’Eix de les arts i la 
creació.

Aquest curs participen en el 
Consell d’Infants Ciutadans un 
total de 957 nens i nenes de 21 
escoles d’ensenyament primari 
de Reus. 

Infants i joves 
treballaran sobre la 
capitalitat cultural
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S’elaboraran propostes per ser incorporades
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La companyia Llop’s Teatre Sf 
87 presenta aquest dissabte 19 
de Març a dos quarts de vuit 
del vespre al Teatre Bartrina, 
una sorprenent i innovadora  
experiència  artística que vol 
convidar a relexionar als es-
pectadors. A Theatrum. Música 

de la Passió de Reus, la música, 
la paraula i les imatges pugen al 
mateix escenari amb un punt 
en comú: despertar sensacions 
i deixar volar la imaginació.
    Conscients de que «la música 
arriba on no arriben les parau-
les», Theatrum té la capacitat 
de «portar-nos més enllà de 
nosaltres mateixos, del nos-
tre petit espai en el temps, ei-
xamplant la ment, mantenint 
oberta la nostra capacitat de 
conèixer la comunicació, l’ex-
pressió emocional, la represen-
tació simbòlica, el plaer estètic, 
l’entreteniment, l’estabilitat i 
continuïtat de la cultura i la in-
tegració en la nostra societat», 
asseguren des de la companyia.
   És un espectacle singular, de 

producció pròpia; una propos-
ta artística original concebuda 
expressament per presentar 
una part de La Passió de Reus, 
la història de Jesús, i oferint ve-
ritat i concreció a la fe i ànim a 
la vida. «Ho fem diferent de les 
altres vegades. Els convidem a 
fer una estoneta de silenci. Els 
convidem a rebobinar tot el que 
han vist i sentit. Els convidem 
a meditar en la manera com 
decideix Jesús i com ho fan els 
altres», presenta la companyia, 
que recorda que es poden fer 
moltes lectures de la Passió, o 
contemplar-la de moltes ma-
neres, però ara «els convidem 
a contemplar-la des d’aquesta 
clau: es tracta d’un moment 
molt dur, dramàtic, d’un home, 
Jesús, on es posa en joc tota la 
seva escala de valors, el seu pro-
jecte vital, les seves relacions, 
ins i tot la seva espiritualitat».

La proposta es presenta per 
sensibilitzar al màxim i tant 
com sigui possible a tots els 
participants, així com als es-
pectadors.

Llop’s Teatre presenta 
‘Theatrum’ dissabte al 
teatre Bartrina

CULTURA

Inclou les peces musicals de La Passió 

L’autor, un home de 34 
anys, hauria confessat 
ser l’autor de la crema de 
4 contenidors

La capital del Baix 
Camp ha viscut diversos 
episodis similars en els 
darrers mesos


