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Rainbow Tours ha posat a la ven·
da, a través del seu lloc web, vols 
entre Reus i les ciutats poloneses 
de Varsòvia i Katowice que ja es 
poden adquirir per viatjar aquest 
estiu, entre juny i setembre. El 
touroperador, que acaba d’anun·
ciar un acord per comercialitzar 
paquets turístics vinculats a l’Ae·
roport de Castelló, inclou també 
les instal·lacions de la capital del 
Baix Camp entre les promocions 
pròpies, dirigides al públic de Po·
lònia i amb la Costa Daurada al 
punt de mira. Fonts d’Aena con·
cretaven ahir que Rainbow no ha 
sol·licitat encara l’anomenat slot 
–el dret a fer servir mostradors, 
porta d’embarcament i la ma·
teixa pista en una determinafda 
franja horària– per a l’Aeroport 
de Reus però tampoc no descar·
taven que ho pugui fer en els pro·
pers mesos, ja amb la temporada 
turística més a tocar.

La connexió entre Reus i Po·
lònia s’operarà mitjançant vols 
xàrter els quals, tant en el cas 
de Varsòvia com en el de Kato·
wice s’ofereixen tots els dimarts 
entre el 13 de juny i el 26 de se·
tembre d’aquest 2017. L’import 

dels bitllets d’avió ronda ara els 
300 euros, inclòs anada i torna·
da, en ambdós casos. Pel que fa 
als paquets de vacances, aquests 
contemplen estades d’entre 8 i 15 
dies a hotels localitzats princi·
palment a Cambrils, Salou, amb 
l’Aeroport de Reus com a punt 
d’arribada i tornada alternatiu a 
Barcelona. 

En els mateixos paquets inclo·
uen visites a Barcelona o al Delta 

de l’Ebre, excursions al Parc Na·
tural del Garraf, l’accés a PortA·
ventura o al Karting Salou i tam·
bé recorreguts per la Torre Vella 
de Salou, la Torre de l’Ermita de 
Cambrils o rutes en 4x4. La Costa 
Daurada es presenta com un in·
dret «amagat entre muntanyes i 
vinyes, el patrimoni romà de Tar·
ragona i la Barcelona modernista 
a través del prisma de Gaudí». Els 
preus oscil·len, al canvi, entre els 
600 euros i el doble, depenent 
dels dies i de l’allotjament. 

Noves destinacions
La Taula Estratègica de l’Aero·
port de Reus, reunida el passat 
novembre, va anunciar l’ober·
tura de noves destinacions i 
l’increment de l’oferta en altres 
d’existents de cara a la tempo·
rada turística. En total, s’obriran 
cinc rutes més amb l’aeroport de 
Reus: quatre amb vols regulars a 
Amsterdam, Londres Stansted, 

Birmingham i East Midlands, 
operats per Transavia, Jet2.com 
i Ryanair, i una amb vol xàrter a 
Dublín, operat per Sunway. Tam·
bé aquest estiu, el touroperador 
irlandès Sunway començarà a 

operar a Reus, amb un vol xàrter 
a Dublín. En total, preveu oferir 
3.724 places durant la tempora·
da. Amb tot, l’Aeroport de Reus 
preveu incrementar un 16,3% els 
passatgers durant l’any 2017.
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El touroperador Rainbow 
enllaçarà Reus i Polònia en 
vols xàrter durant l’estiu
El web oficial permet comprar bitllets per viatjar a Varsòvia i Katowice entre 

juny i setembre, i la connexió s’ofereix també en paquets a la Costa Daurada
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Una imatge d’arxiu de passatgers fent cua a l’Aeroport de Reus. 

La ruta estarà disponible 
a ambdues ciutats 
els dimarts en aquesta 
temporada turística

L’Institut Baix Camp 
duu a terme avui i 
demà les jornades 
d’informàtica

L’Institut Baix Camp engega 
una nova edició de les jor·
nades de Informàtica per als 
alumnes de cicles formatius 
que celebraran avui i demà. 
En aquests tallers i ponències 
s’incidirà sobre la seguretat 
informàtica, la publicació d’un 
canal de Youtube i captació 
de followers, IoT, telefonia 
IP, criptograia, posiciona·
ment web i CloudComputing. 
Estaran impartides per 10 
emprenedors i professorat 
universitari especialistes en 
els seu àmbit. Entre aquests 
hi iguren Dolors Puigdaner, 
Èric Fernández, Remo Supi, 
Sergi Nuez, Pedro Escribano, 
J.Antonio Muñiz, Daniel Oliva·
res, V. Galcerà i O.Miró. La  pri·
mera de les jornades s’enceta·
rà a les 12 i la darrera activitat 
serà vers les 19 hores, mentre 
que la segona començarà a 
les 8.30 i la darrera activitat 
es programarà a partir de les 
20 hores. El centre educatiu, 
d’altra banda, serà l’epicentre 
del debat sobre el futur del 
model educatiu català amb les 
sessions que es realitzaran el  
proper mes d’abril en el marc 
del programa que duu per títol 
Ara és demà. Redacció 

L’accés massiu a tota 
mena de dades centra 
la quarta edició de 
l’ ’Idees x Business’

El cicle Idees x Business arriba 
a la seva quarta edició amb 
dues sessions que tindran lloc 
a les instal·lacions de iraReus 
els dijous 16 de febrer i el 16 de 
març respectivament, de 9.30 
a 11 hores. El primer dijous 
serà dedicat al Big Data, l’en·
registrament i anàlisi de les 
dades generades en el nostre 
entorn; mentre que la segona 
sessió se centrarà en l’Open 
Data, el món de les dades i la 
informació en obert, que ge·
nerades per administracions, 
organitzacions i particulars, 
resten a disposició de tothom 
oferint utilitats molt diverses. 
La ponència del primer dia En-
tenent Big Data. Taller pràctic 
anirà a càrrec del professor 
col·laborador del Màster Intel·
ligència de Negoci i Big Data 
de la UOC, Alex Caminals. 
Constarà de dues parts, a la 
primera s’exposaran les bases 
teòriques del Big Data, mentre 
que a la segona, es posaran en 
pràctica diferents tecnologies 
d’anàlisi de dades. La inscrip·
ció per tal de poder participar 
en aquesta sessió és oberta i es 
pot fer gratuïtament. Per això 
cal entrr a la pàgina  web de 
redessa.cat. Redacció 

Redacció 

El Banc d’Ajudes Tècniques 
(BAT) de Reus, el servei que ofe·
reix la regidoria de Benestar So·
cial de l’Ajuntament de Reus a 
través de la Fundació Pere Mata, 
ha atès 130 usuaris, ha realitzat 
423 serveis i ha dispensat 159 
ajudes tècniques durant l’any 
2016, des de l’1 de gener ins al 
31 de desembre. I ja ha atès 439 
usuaris des del gener del 2014, 
quan va començar a funcionar. 
Aquesta iniciativa que té com a 
objectiu millorar l’autonomia 
de les persones amb dependèn·
cia al seu domicili i a l’exterior i, 
per tant, la seva qualitat de vida 
i la de les seves famílies.

Pel que fa al nombre de sol·
licituds, des de l’1 de gener ins 
al 31 de desembre de l’any 2016 
el BAT ha atès 130 usuaris. L’any 
2015,188 i l’any 2014,122. Des de 
la posada en marxa del servei 
l’any 2014, s’han atès un total 
de 439 sol·licituds. el que fa al 
nombre de serveis, des de l’1 de 
gener ins al 31 de desembre de 
l’any 2016 el BAT ha realitzat 
423 serveis (comptabilitzant 
els serveis de transports i les 

intervencions de la terapeuta 
ocupacional de seguiment i en·
trenament en l’ús de material). 
L’any 2015, 319 i l’any 2014, 201. 
Des de la posada en marxa del 
servei l’any 2014, s’han realitzat 
un total de 943 serveis. Pel que 
fa a ajudes s tècniques, des de l’1 
de gener ins al 31 de desembre 

de l’any 2016 s’han facilitat 159 
ajudes tècniques, entre les que 
destaquen 29 llits articulats, 17 
grues, 25 cadires de rodes, 7 ma·
talassos antiescares o 54 cadires 
per a l’adaptació de la banyera 
o el plat de dutxa. L’any 2015, 
124 i l’any 2014, 97. Des de 2014, 
s’han dispensat 380 ajudes. 

El Banc d’Ajudes Tècniques atén 
439 usuaris en tres anys de vida
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Es cerca millorar l’autonomia de persones amb dependència al domicili 

CEDIDA

Imatge d’arxiu d’una usuària del BAT en el seu domicili. 
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El Teatre Fortuny de Reus inicia 
aquest dimarts 7 de febrer, a les 
21 hores, la nova temporada del 
Cicle Grans Mestres, dirigit pel 
dramaturg reusenc Francesc 
Cerro·Ferran. Macbeth i les lors 
del mal és el recital dramatitzat 
que portaran a escena Belén Fa·
bra i Ernest Villegas. La tragèdia 
de Macbeth, de William Sha·
kespeare, desgrana minuciosa·
ment un dels episodis més obs·
curs i sagnants de la història del 
regne d’Escòcia. Un text teatral 
punyent, que tracta la dialèc·
tica entre el poder i el perill de 
la seva ambició desmesurada, 
alhora que mostra d’una forma 
crua ·i alhora poètica–, les con·
seqüències de la traïció i el pes 
de la consciència i els remor·
diments. Un text eminentment 
teatral versionat i adaptat per 
a ser interpretat per a dos ac·
tors, intertextualitzant poemes 
de Les lors del mal, de Charles 
Baudelaire, considerada l’obra 
més important de la poesia 
moderna francesa, que pren 

com a pilar fonamental la pas·
sió de l’amor com a gèrmen de 
la mort i l’obsessió per aquesta. 
Una tragèdia sense precedents 
dins el corpus teatral de Willi·
am Shakespeare; cap especta·
dor no podrà quedar indiferent 
davant d’ella. Colpidora, dura i 
alhora extremadament sensual. 
Ernest Villegas i Belén Fabra, un 
tàndem que no para de recollir 
excepcionals crítiques pels seus 
darrers treballs a nivell nacio·
nal, conduiran pels racons més 
foscos del vers shakesperià fent 
gala de la seva força dramàtica 
en personatges tan complicats 
i alhora fascinants com són el 
propi Macbeth i la seva esposa, 
Lady Macbeth.

Aquesta dualitat entre l’Eros 
i el Thanatos serà el leitmotiv 
que menarà tota la temporada 
de mises en place (recitals) del 
cicle. Hi haurà eks textos més 
representatius de la història de 
la literatura universal: La divina 
comèdia, Macbeth i les lors del 
mal i Lear Rei, entre d’altres re·
presentacions.  

‘Macbeth i les flors del 
mal’ enceta avui el 
cicle ‘Grans mestres’ 

CULTURA 

Belén Fabra i Ernest Villegas seran al Fortuny


