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Redacció

Els vehicles elèctrics invadiran 
la ciutat el pròxim divendres i 
dissabte, 15 i 16 de juliol en una 
Mostra del vehicle elèctric a la 
plaça Llibertat. Els visitants po-
dran provar més d’una trentena 
de cotxes, motos i bicicletes elèc-
triques, i alhora informar-se so-
bre els seus avantatges. La inici-
ativa pretén donar a conèixer les 
possibilitats i els avenços tecno-
lògics dels vehicles amb energies 
alternatives al carburant fòssil i 
que no emeten gasos contami-
nants  ni sorolls mentre circulen

Aquesta iniciativa al pla muni-
cipal de desplegament del cotxe 
elèctric, que es va engegar l’any 
2014, i que ha permès estendre 
una xarxa pública de recàrrega 
de vehicles.

La mostra vol transmetre la 
necessitat de portar a terme un 

canvi en els sistemes de mobilitat 
per reduir les emissions de gasos 
contaminants i convertir les ciu-
tats en espais més saludables. En 
aquest sentit, es vol promoure 
la mobilitat elèctrica com a eina 
per transformar la mobilitat de la 
ciutat, amb informació sobre la 
disponibilitat i accessibilitat tant 
de vehicles com d’infraestructu-
res que poden contribuir a trans-
formar aquesta mobilitat.

Reus ciutat adaptada
La xarxa municipal de recàrrega 
de vehicles elèctrics compta amb 
10 estacions, que l’any 2015 van 
tenir més 2.200 usos i més de 
70 usuaris registrats. La xifra a 
inal de juny arriba als 109. Tots 
els aparcaments subterranis de 
la xarxa municipal disposen de 
punts de recàrrega i també n’hi 
ha dos de superfície, a la plaça de 

la Llibertat i a l’àrea de zona bla-
va de la Riera Miró.

Una mostra de prova
L’exposició dels vehicles elèc-
trics tindrà dos espais diferen-

ciats: un pels vehicles de quatre 
rodes i un altre per les motos i 
bicicletes. Les motocicletes tin-
dran un circuit de proves a la 
mateixa plaça, mentre que els 
cotxes i bicicletes elèctriques po-
dran fer recorreguts per la ciutat.

Hi haurà també un estand in-
formatiu sobre la situació a Reus 
de la mobilitat i les emissions; 
i les propostes sobre mobilitat 
elèctrica, amb panells informa-

tius sobre la xarxa pública de 
recàrrega de vehicles que hi ha 
actualment a la ciutat. De la ma-
teixa manera, també hi haurà 
activitats i tallers perquè els vi-
sitants puguin calcular l’estalvi 
en emissions de gasos contami-
nants si fessin els seus trajectes 
habituals en vehicle elèctric. A 
més, s’instal·larà a la plaça de la 
Llibertat un Scalextric elèctric 
mogut per pedaleig.

MEDI AMBIENT

El motor elèctric 
farà una parada a la 
ciutat per mostrar 
els seus avantatges
Reus es convertirà en població adaptada

durant el cap de setmana del 15 i 16 de juliol

OLÍVIA MOLET

Imatge d’arxiu on l’Ajuntament estudiava els vehicles elèctrics per incorporar a la seva flota.

Hi ha un total de 10  
estacions, ubicades als 
aparcaments municipals  
amb punts de càrrega

Els camins i travessies dels 
refugiats, al Palau Bofarull

CULTURA

L’exposició Refugiats, l’odis-
sea cap a Europa del fotògraf 
Sergi Càmara es podrà visitar 
al Palau Bofarull de Reus a par-
tir d’avui i ins el 23 de juliol al 
Palau Bofarull. Aquesta mostra 
documental, programada per la 
Diputació de Tarragona, dóna a 
conèixer les rutes cap al conti-
nent europeu de moltes perso-
nes refugiades, que fugen dels 
conlictes bèl·lics de diversos 
països i que van a la cerca d’un 
lloc on establir-se i iniciar una 

nova vida. La mostra s’emmar-
ca en les actuacions previstes 
pel Comitè per a l’Acollida de 
les Persones Refugiades, del 
qual en forma part la Diputació 
de Tarragona, juntament amb 
altres institucions i entitats ca-
talanes. El muntatge té com a 
objectiu sensibilitzar l’opinió 
pública sobre la realitat que vi-
uen les persones refugiades que 
fugen de les zones de conlicte 
i mostra part del camí que han 
recorregut milers de refugiats.

Redacció

Còdol Educació oferirà en 
una única sessió, un mari-
datge entre l’alta gastrono-
mia del restaurant Els Tallers 
de Siurana i l’astronomia 
explicada de manera didàc-
tica i apassionada amb la col-
laboració de Celístia Pirineus.
El reconegut xef vanguardista 
Pau Escriu i l’expert astrònom 
Kike Herrero, divulgador pe-
dagògic de Celístia Pirineus i 
investigador a l’Observatori As-
tronòmic del Montsec s’uniran 
per crear una activitat creativa. 
Escriu serà l’encarregat de de-
lectar als participants amb un 
sopar artístic, fet a mida per a 
l’ocasió, mentre Herrero obrirà 
una inestra al cel explicant de 
forma amena, planera i emo-
cionant allò que el cosmos 
mostri aquella nit i acabarem 
observant-lo amb el telescopi. 
L’experiència organitzada per 
Còdol Educació, promet als 
participants enlairar-se amb el 
plaer del paladar i tocar de peus 
a terra observant el cel. Un joc 

de sensacions i aprenentatges 
que combinaran els dos àmbits, 
la gastronomia i l’astronomi 
amb preguntes com: de què té 
gust la lluna? Les nebuloses són 
dolces o salades? Quins astres 
podem veure a ull nu? Què se 
sent observant per un telesco-
pi? Com s’aguanten les estrelles 
al cel? L’emocionant experi-
ència de descobrir l’Univers es 
combina amb la cuina del ter-
ritori, els valors del paisatge i la 
natura.

La degustació astronòmica 
començarà dissabte dia 16 de 
juliol a les vuit al restaurant 
els Tallers de Siurana, en una 
sessió única i exclusiva. L’acti-
vitat inclou el sopar, la xerrada 
astronòmica i l’observació del 
irmament amb telescopi i té 
un cost de 55 euros per persona. 
En cas de pluja està previst que 
se substituieixi l’observació di-
recta del cosmos per la projec-
ció del cel nocturn de Siurana 
mitjançant un planetari virtual 
i una descoberta del funciona-
ment d’un telescopi.

La cuina i l’astronomia 
s’uneixen en un binomi 
d’experiències a Siurana

GASTRONOMIA

Còdol Educació organitza la sessió divulgativa

El claqué ressona 
durant tres dies de la 
mà del ballarins de la 
ciutat i internacionals

La Nit del Claqué de Reus ar-
riba enguany a la seva 28a 
edició, i es podrà gaudir dels 
seus espectacles avui i demà. 
Aquest esdeveniment, tot un 
referent a Catalunya en l’àm-
bit del claqué, enguany es 
sustenta sobre dos pilars bà-
sics, cursos intensius i actua-
cions. Avui els protagonistes 
seran els joves ballarins de les 
escoles de la ciutat, que ofe-
riran una mostra de claqué a 
la Palma a les deu de la nit. El 
plat fort arribarà demà, amb la 
companyia de Martin, Martin’s 
Tap Dance com a protagonista, 
que a les 18h realitzarà un petit 
recorregut de claqué al carrer 
i a les nou omplirà el teatre 
Bartrina amb l’espectacle Slap, 
del qual les entrades ja estan 
a la venda. Ahir va arrencar 
aquest certamen amb amb 
cursos intensius de diferents 
nivevalls amb Fabrice Martin, 
membre de  la companyia de 
Martin, Martin’s Tap Dance.  
Martin va obtenir el 2002 el
premi al millor coreògraf 
per la Dance Organisation 
Internacional, i s’ha format 
en diferents escoles d’arreu 
del món i compta amb un 
llarg currículum de premis.

Els treballadors del 
CMQ es desvinculen de 
les negociacions

El comitè de treballadors del 
CMQ Reus es desvincula de 
les negociacions que estan re-
alitzant l’empresa i la família 
Fàbregas, matisant que ells no 
participen de les reunions ni 
dels contractes que se signin. 
També demanen consciència 
per la repercussió mediàtica 
que pot tenir aquesta guerra 
d’arguments, que fa créixer 
molt més el neguit dels treba-
llador, que volen seguir amb 
l’atenció als seus pacients.

La CUP discrepa del 
procés de selecció de 
la Guàrdia Urbana

La CUP reclama que «encara 
no se’ns hagi donat infor-
mació essencial sobre el cos 
policial que hem demanat di-
rectament a l’alcalde, Carles 
Pellicer», en resposta a una 
petició feta el gener del 2015. 
Es va presentar una sol·licitud 
general a alcaldia perquè teni-
en indicis per posar en qüestió 
una part important dels pro-
cessos de selecció de personal 
i contractació de la Guàrdia 
Urbana.


