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El govern de l’Ajuntament de 
Reus va mostrar en el darrer ple 
la seva «preocupació» per la pos-
sibilitat de no executar la refor-
ma de l’illa central del barri Sol i 
Vista a temps per cobrar la sub-
venció de la Generalitat de Cata-
lunya, que aportaria la meitat del 
milió d’euros previstos pel inan-
çament d’aquestes obres si s’aca-
ben abans del proper juny, un 
termini que s’acabava enguany i 
que ja es va ampliar a través de la 
concessió d’una pròrroga.

«Comptem que podrem aca-
bar abans de la data límit», va 
respondre el regidor d’Urbanis-
me, Marc Arza, a una pregunta 
del grup municipal del PSC, que 
es van mostrar preocupats per 
l’estat del projecte. «Compartim 
la preocupació perquè el termini 
per executar les obres és poc», 
va reconèixer Arza, afegint que 
«hauria estat més ràpid si ens ha-
guéssiu ajudat a aprovar el pres-
supost abans, sense necessitat 
de fer-ho a través d’un recurs».

El consistori està ultimant la 
redacció del projecte, que pre-
veu licitar en els propers 3 mesos 
després d’obrir-lo a exposició 
pública durant el termini d’un 
mes perquè els veïns hi puguin 
presentar les al·legacions perti-
nents. En aquest sentit, també 
responent a la pregunta dels so-
cialistes, va assegurar que «ens 
hem trobat amb ells, els hem ex-
plicat què s’ha de fer, i en les re-
unions que hem mantingut amb 
ells no ens han arribat suggerèn-
cies de canvis».

Des de l’Associació de Veïns 
del barri Sol i Vista airmen que 
l’última trobada va ser abans de 
l’estiu, i que no han rebut cap 
actualització des de llavors, més 
enllà d’assegurar-los que s’està 
treballant en el projecte.

Millora del clavegueram
El pressupost de l’Ajuntament de 
Reus pel 2017 ja inclou la partida 
d’un milió d’euros per executar 
aquestes obres, 500.000 dels 
quals els sufragaria la Generali-

tat de Catalunya en virtut de la 
inclusió del pla de reforma de Sol 
i Vista i Immaculada a la Llei de 
Barris. A banda d’aquesta actu-

ació, es preveu també executar 
unes obres pressupostades en 
300.000 euros més per millorar 
el clavegueram d’aquesta urba-

nització que es troba a l’oest de la 
ciutat, a tocar del polígon Agro-
Reus, entre la carretera d’Alcolea 
del Pinar i el carrer de Recasens 

i Mercadé. El barri envolta dos 
costats del complex esportiu de 
l’Estadi Municipal de Reus.

S’havien previst 13,5 milions
El pla de reforma dels barris Sol i 
Vista i Immaculada es va aprovar 
el 2009 i inicialment preveia una 
sèrie de projectes amb una inver-
sió total de 13,5 milions d’euros. 
L’esclat de la crisi va deixar el 
pla aparcat ins que ara se n’ha 
recuperat una petita part. Entre 
altres coses, les previsions incials 
contemplaven connectar els dos 
barris a través d’un gran passeig  
que pretenia articular la vida dels 

veïns de les dues urbanitzacions. 
El parc dels Capellans havia 

de ser una de les baules entre 
els dos barris, i per això s’havia 
previst construir un centre cívic 
en aquest espai. L’ampliació de 
la plaça de l’església de la Imma-
culada o la compra de sòl per la 
construcció d’habitatges prote-
gits a l’avinguda de Falset eren 
altres de les inversions.

BARRIS

El consistori tem no acabar les obres 
a Sol i Vista a temps per la subvenció
S’està enllestint el projecte de reforma de l’illa central, que rebria 500.000 euros del Govern si s’executa abans del proper juny

L’Ajuntament preveu 
també invertir 300.000 
euros en la millora de la 
xarxa de clavegueram

El regidor d’Urbanisme 
va afirmar compartir la 
«preocupació» del PSC 
per arribar al termini

Imatge d’arxiu d’un carrer del barri Sol i Vista, situat a tocar del polígon AgroReus.
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Ja són a la venda a les taquilles 
del Teatre Fortuny, el Teatre 
Bartrina, el Teatre de l’Orfeó 
Reusenc, la Sala Santa Llúcia i 
el Bravium Teatre les entrades 
pels espectacles de pagament 
del Festival de Moviment i Te-
atre Gestual de Reus COS 2017, 
que es porta a terme del 20 al 
22 d’octubre en aquests teatres 
i a diferents espais urbans de 
la ciutat. El COS 2017 – Festival 
de Moviment i Teatre Gestual 
de Reus arrenca divendres a la 
plaça del Mercadal a les 18:00 
h amb l’espectacle de dansa 
Incógnito, a càrrec de la compa-
nyia Lali Ayguadé, en què parti-
cipen la mateixa Lali Ayguadé i 
el ballarí Nicolas Ricchini.

Ja hi ha les entrades disponi-
bles a les taquilles per vuit es-
pectacles. El primer és A sweet 
hello, que tindrà lloc divendres, 
20 d’octubre a les vuit del ves-
pre al Bravium Teatre, i és una 
obra de Nadine Gerspacher & 
Nicolas Ricchini Company. És 
apte per a tots els públics i té un 
preu de 3 euros. Una hora més 
tard al Bartrina comença l’es-

pectacle Solfatara, d’Atresban-
des, amb un preu de 10 euros i 
enfocat a un públic adult.

Dissabte al migdia la Sala 
Santa Llúcia acollirà Mobilus, 
la proposta d’Addaura Teatre 
Visual, un espectacle familiar 
que té un preu de 5 euros. A les 
vuit del vespre serà el torn de 

No me llames Solsticio, llámame 
Otoño al Bravium a càrrec de la 
companyia Sietedemayo, per 5 
euros i per a tots els públics. La 
dansa omplirà el Teatre Fortuny 
el mateix dia a dos quarts de deu 
amb els espectacles L’estol, de 
Roser López Espinosa i Many, 
de Thomas Noone. Aquest té un 
preu de 10 euros i és per a tots 
els públics

Diumenge al migdia obrirà la 
jornada l’espectacle Minimón, 
al Teatre de l’Orfeó Reusenc. 
Aquesta proposta de Món Dan-
sa està recomanada per nens 

d’entre 2 i 5 anys i val 3 euros.A 
les sis de la tarda al Bartrina la 
companyia Elías Aguirre oferirà 
Shy Blue, per a tots els públics i 
amb un preu d’entre 9 i 15 euros. 
El Concerto a Tempo d’Umore 
de Jordi Puntí i l’Orquestra de 
Cambra de l’Empordà tancarà 
el diumenge al Teatre Fortuny a 
partir de dos quarts de vuit. La 
proposta és per a tots els públics 
i té un preu de 10 euros.

Pel que fa a l’espectacle que 
obre el COS 2017 i que es realit-
za a la plaça del Mercadal aquest 
divendres a les 18:00 h, es tracta 
d’Incógnito, amb els artistes que 
han protagonitzat el curtme-
tratge Timecode, produït per 
l’Escola de Cinema de Reus, 
guardonat a importants festi-
vals internacionals i nominat 
als premis Oscar de Hollywood. 
Tot i no considerar-se un espec-
tacle inaugural, serà el primer 
espectacle de la programació 
del Festival de Moviment i Tea-
tre Gestual de Reus, que s’inclou 
a la Capital de la Cultura Catala-
na Reus 2017. Aquest especta-
cle, com la resta d’espectacles 
de carrer, és gratuït.

El festival COS treu a la venda les 
entrades per vuit espectacles

CULTURA

La ciutat s’omplirà de moviment i teatre gestual del 20 al 22 d’octubre

‘Incógnito’ aixecarà el 
teló aquest divendres 
a les sis de la tarda a la 
plaça del Mercadal
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El soci fundador i CEO de Factor 
Energia, Emili Rousand, parti-
ciparà aquest dijous en una jor-
nada empresarial, organtizada 
conjuntament per Pimec, Re-
dessa i la regidoria de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de 

Reus. La jornada porta per títol 
«Com sobreviure, amb èxit, a la 
competència del les grans em-
preses» i es durà a terme aquest 
dijous, 19 d’octubre, a la Sala 
d’Actes de Redessa 1, al Camí 
de Valls. Factor Energia és la 
primera empresa comercialitza-

dora d’electricitat nascuda de la 
liberalització del sector elèctric 
espanyol. Actualment comp-
ta amb més de 70.000 clients 
de peril empresa i en l’últim 
exercici va facturar més de 500 
milions d’euros. Recentment ha 
iniciat el subministrament de 
llars, amb més de 6.000 clients 
de peril domèstic. Emili Rou-
sand impartirà una conferència 
sobre lideratge empresarial on 
explicarà com ha passat d’start-
up a empresa consolidada i 
a què s’ha hagut d’enfrontar, 
quins problemes ha trobat i com 
ha aconseguit fer-se un lloc al 
mercat malgrat la competència 
de grans empreses.

Conferència del fundador 
de Factor Energia a la 
sala d’actes de Redessa
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Emili Rousand parlarà aquest dijous 19
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La Cambra de Comerç orga-
nitza, el dijous 26 d’octubre a 
dos quarts de deu del matí, una 
nova sessió de la programació 
que ofereix, periòdicament, la 
Comissió Dona i Empresa. En 
aquesta ocasió, i solta el títol 

Dona i Empresa, Dona Treballa-
dora, comptarà amb la partici-
pació de la delegada de zona de 
Caixa Bank, Mercè Caballé, i de 
la delegada de Catalunya Ràdio 
i TV3 a Tarragona, Coia Ballesté, 
que conversaran, a partir de la 
seva pròpia experiència, sobre 

la realitat de la dona en els móns 
de la banca i dels mitjans de co-
municació.

Es tracta d’una conversa que 
pretèn conèixer i aprofundir 
en les carreres d’aquestes dues 
professionals, casos d’èxit en 
els seus respectius àmbits, que 
volen servir d’exemple per exer-
cir el lideratge de la dona en les 
empreses. A l’acabar l’acte es 
servirà un esmorzar per afavorir 
el networking entre els assis-
tents. L’organització demana la 
conirmació de l’assistència a 
través del correu electrònic for-
macio@cambrareus.org. La ses-
sió es preveu que s’allargui ins 
a dos quarts de dotze.

Caballé i Ballesté a la 
sessió ‘Dona i Empresa, 
Dona Treballadora’
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Serà dijous a la Cambra de Comerç de Reus


