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Redacció 

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir ahir un home de naci-
onalitat espanyola i de 38 anys 
després que aquest entrés a 
l’oicina bancària de Bancaja, 
amb un ganivet de cuina i amb 
la intenció de robar. Segons van 
explicar ahir fonts policials, un 
dels clients que en aquell mo-
ment es trobava a l’interior de 
l’oicina va adonar-se que l’ho-
me en qüestió portava un gani-
vet a sobre i que es disposava a 
treure’l. Abans que aquest po-
gués mostrar-lo i cometre l’atra-
cament, el client va aconseguir 
retenir-lo. En aquell moment, 
els treballadors de l’oicina 
d’Ibercaja van donar l’alerta als 
Mossos, aproximadament vora 
les 12 del migdia. 

Els Mossos d’Esquadra es 
van personar al lloc dels fets 
amb tres dotacions. Van entrar 
a l’oicina i van comprovar que 
efectivament, l’home duia una 
arma blanca. El detingut no pre-
senta antecedents policials, tal i 
com van conirmar les mateixes 
fonts. El cos policial imputa a 
l’home un presumpte delicte 

de robatori amb violència i inti-
midació en grau de temptativa. 
Després de declarar davant dels 
agents a comissaria, serà posat a 
disposició del jutge. Fonts poli-
cials apunten, de la mateixa ma-
nera, que l’home el qual va ser 
detingut estava passant un mal 
moment econòmic i que darre-

ra dels fets ocorreguts durant el 
matí d’ahir dimecres hi hauria 
volgut la voluntat manifesta de 
dur a terme una acció desespe-
rada. La oicina bancària d’Iber-
caja a la capital del Baix Camp 
està situada al passeig Prim 
número 36, prop de la plaça de 
la Pastoreta. 

Detenen un home que va entrar 
amb un gavinet en un banc 

SUCCESSOS 

Un client que es trobava dins de l’entitat va aconseguir retenir-lo 
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L’oficina bancària d’Ibercaja alpasseig Prim. 

Redacció 

L’aclamada i guardonada com-
panyia Kulunka Teatro inau-
gura aquest dijous al Teatre 
Bartrina el 19è Festival de Mo-
viment i Teatre Gestual COS 
2016 amb l’espectacle «André 
y Dorine», una tendra relexió 
sobre l’oblit, l’envelliment i la 
demència. La malaltia d’Alzhe-
imer és el il conductor d’aquest 
espectacle en què tres actors 
donen vida a una quinzena de 
personatges que a través del 
llenguatge del gest i el teatre 
de màscara, amb tocs d’humor 
i molta emotivitat, busquen 
arribar al públic més enllà dels 
idiomes i les fronteres. Es trac-
ta d’un muntatge reconegut, 
entre d’altres, amb el Premi 
del Públic i el Premi a la Millor 
Dramatúrgia al Festival BE de 
Birmingham 2011 (Regne Unit) 
i amb el Premi Villanueva a Mi-
llor Espectacle Estranger 2011 
al Festival de l’Havana (Cuba). 
L’espectacle començarà a les 9 
del vespre. El Festival de Mo-
viment i Teatre Gestual de as-

soleix enguany la 19ena edició 
amb espectacles ins el proper 
diumenge 23 d’octubre. A més 
dels ja habituals teatres Bar-
trina, Fortuny, Bravium, Orfeó 
i Santa Llúcia, la programació 
es podrà veure també a espais 
urbans com la plaça de Prim, 
la plaça del Doctor Sabaté o el 
jardí de la Casa Rull.  Entre els 
plats forts de l’edició 2016 hi ha 
el retorn de la companyia Ylla-
na amb l’espectacle del seu 25è 
aniversari, que es podrà veure 
el divendres a les 22 hores al 
Teatre Fortuny. Destaca també 
el muntatge «Allegro ma non 
troppo (o... ¿si el amor es cie-
go, por qué nos mira?)», de la 
companyia Zero en Conducta, 
un projecte teatral que explora 
el gest i les titelles per crear un 
estil propi en el llenguatge vi-
sual. Un altre dels espectacles 
destacats serà «Faboo, l’encant 
de la imaginació», a càrrec de 
Escena Creativa, una proposta 
de teatre gestual. Serà el dissab-
te 22 a les 18 hores al Teatre de 
l’Orfeó Reusenc. 

El Cos obre amb un 
espectacle que versa 
sobre l’Alzheimer 

CULTURA 

Tindrà lloc a les 9 del vespre al Teatre Bartrina 

Un total d’11 
candidatures  ins 
al moment per ser 
tresors patrimonials 

La Baixada del Ball de diables, 
la Casa Navàs, el Centre de 
Lectura, l’Església la Prioral 
de Sant Pere, l’Estació Eno-
lògica, els gegants, l’Institut 
Pere Mata, el Palau Bofarull, 
el Santuari de Misericòrdia, el 
Teatre Fortuny i La Tronada. 
Aquestes són, a data d’avui, 
les deu candidatures que op-
ten a ser escollides com a tre-
sors patrimonials de la ciutat, 
en el marc de la campanya de 
la designació de Reus com a 
Capital de la Cultura Catalana 
2017. El període de inalització 
d’aquestes candidatures és el 
proper diumenge, 23 d’octu-
bre.  Els ciutadans que desit-
gin presentar propostes per 
optar a convertir-se en un dels 
7 tresors poden enviar la seva 
opció a través del correu elec-
trònic info@ccc.cat  ins el dia 
23 d’octubre. L’objectiu dela 
campanya és promoure i di-
vulgar el patrimoni cultural de 
Reus d’una manera didàctica, 
pedagògica, lúdica i motivar 
la visita als llocs seleccionats 
i elegits. A més, pretén establir 
noves rutes turístiques que 
permetin als visitants conèi-
xer la riquesa patrimonial de 
Reus i la participació. 

La festa «Tocats pels 
Bolets» dels botiguers 
de Santa Anna arriba 
la setmana vinent 

La setmana vinent tindrà lloc 
la festa «Tocats pel Bolets» 
que organitza la recent creada 
associació comercial de Santa 
Anna. Cada establiment que hi 
participi tindrà, com a mínim, 
un plat especial dedicat als bo-
lets. Aquest se servirà al llarg 
de tota la setmana als menús 
i cartes dels establiments, i de 
cara al cap de setmana (dijous 
i divendres vespre i dissabte 
migdia i vespre) se servirà una 
versió d’aquest plat al carrer, 
on hi haurà taules i cadires 
per poder degustar les creaci-
ons dels xefs dels restaurants 
d’aquesta zona. El preu del plat 
al carrer serà de 5 euros i anirà 
acompanyat de cervesa, vi o 
aigua. L’associació de recent 
creació es proposa dinamitzar 
el barri de Santa Anna «com a 
nucli important de restauració 
de la ciutat, organitzant esde-
veniments i al mateix temps 
constituint-se com a interlo-
cutor davant d’institucions i 
entitats» La voluntat és «cla-
rament de col·laborar i treba-
llar plegats per tal que aquesta 
zona de Reus, i la ciutat en el 
seu conjunt tinguin una oferta 
competitiva en l’àmbit de la 
restauració». Redacció 

Mónica Pérez

La zona blava de la Riera Miró 
apagarà els sensors que indi-
quen l’ocupació o no de les pla-
ces i el cartell que n’anuncia la 
disponibilitat. L’Ajuntament ha 
decidit desconnectar el sistema 
després de percebre-hi «errades 
puntuals en la detecció de ve-
hicles» i, al llarg de les properes 
setmanes, executarà millores en 
un smart lab que va ser pioner 
al municipi. En detall, les feines 
previstes inclouen la «renovació 
d’alguns sensors per minimitzar 
el marge d’error i alhora fer-los 
més resistents» i l’adequació de 
tot el mecanisme per tal de poder 
tornar a encendre els indicatius 
que faciliten l’ús de l’aparcament 
als conductors un cop resolts els 
problemes. 

La previsió, tal com apunten 
fonts municipals, és que les obres 
estiguin enllestides en la primera 
quinzena de novembre.

L’espai destinat a l’estaciona-
ment de vehicles va passar a ser   
smart l’any 2014, en una trans-
formació que comportava la in-
versió de 60.000 euros a l’àrea 
de zona blava més utilitzada en 
aquell moment. La implemen-
tació d’aplicacions intel·ligents 
a l’aparcament va comportar la 
instal·lació d’un protocol de de-

tecció de l’ocupació plaça a pla-
ça, a través de sensors col·locats 
sota el paviment: uns elements 
soterrats interconnectats en una 
unitat de control que centralitza 
la informació. Són aquests sen-
sors els que es milloraran ara per 
tal de garantir el correcte funci-
onament de la zona de la Riera 

Miró, que també compta amb 
pantalles informatives als dos 
accessos i parquímetres adaptats 
a la telegestió. 

Més enllà d’aquestes obres, 
una empresa externa repararà 
els danys que la setmana passada 
van produir-se al mur d’un dels 
accessos a la zona blava, del qual 
es van desprendre parts que ro-
manien a terra i acordonades per 
la Guàrdia Urbana des de llavors. 

Els vehicles elèctrics
Aproitant la substitució previs-
ta de l’equip existent de càrrega 
semi ràpida per un de nou amb 
el sistema ultra ràpid mitjançant 
la subvenció de l’ICAEN i que 
va ser presentada a Reus fa unes 
setmanes, i «seguint les indica-
cions que ens han fet arribar els 
usuaris de la xarxa de punts de 
recàrrega elèctrica», segons ex-
pliquen les mateixes fonts, s’ha 
procedit a la reubicació de l’equip 

de càrrega elèctrica de vehicles 
situant-lo a les places d’aparca-
ment en bateria, «facilitant així 
la càrrega als vehicles indepen-
dentment d’on tinguin ubicat el 
punt de  recàrrega». Reus compta 

un parc de 18 punts de recàrrega 
en un total de 10 ubicacions dife-
rents –8 en pàrquings municipals 
i 2 en superfície–, i que poden 
atendre ins a 26 vehicles simul-
tàniament.

MOBILITAT

Errades en la detecció dels 
cotxes obliguen a apagar 
els sensors de la Riera Miró
L’Ajuntament renovarà part del sistema intel·ligent de la zona blava per fer-lo 

més efectiu i resistent; les obres estaran enllestides a mitjans de novembre
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La il·luminació serà desactivada per renovar-la. 

Una empresa externa 
repararà danys als murs 
dels accessos, que havien 
patit despreniments


