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Part dels busos de nova cons-
trucció encarregats per oxigenar 
la lota de Reus Transport s’in-
corporaran a l’empresa, tal com 
precisen fonts municipals, du-
rant el primer trimestre d’aquest 
2019. Els vehicles d’aquesta re-
mesa inicial, segons les dades 
que va aportar l’Ajuntament al 
seu moment, seran 10. Altres 3 
seran subministrats al juny del 
2020. La societat municipal re-
servarà, entre els que circulen 
ara, els 3 autobusos millor con-
servats per emprar-los en serveis 
puntuals, coincidint amb feines 
de manteniment o reparacions. 
La lota, amb una antiguitat d’11 
anys, acumula prop de 65.000 
quilòmetres l’any per vehicle. La 
situació havia obligat, de vega-
des, a replantejar línies mentre 
algun dels busos passava pel ta-
ller. 

Els 13 nous vehicles mantin-

dran les dimensions dels actu-
als però guanyaran 16 places i 
en tindran un total de 104 –24 
d’assegudes i 80 de peu–. Tam-
bé disposaran d’un nou vestíbul 
per col·locar-hi cotxets i cadires 
de rodes. En l’apartat tecnològic, 
incorporaran 8 carregadors do-
bles USB per a dispositius mòbils 
com telèfons o tauletes que es 
podran fer servir durant el trajec-
te. L’Ajuntament havia anunciat 
l’arribada dels 10 vehicles per al 
febrer, però ara no ajusta més els 
terminis.  

Prop de 7 MEUR en 13 autobusos
El cost total dels 13 autobusos 
per 10 anys serà de 6,98 milions 
d’euros. El contracte de submi-
nistrament dels vehicles marca 
Mercedes Benz va adjudicar-se 
a l’empresa Evobús Ibérica SA. 
Els nous busos reduiran entre 
un 71 i un 91% l’emissió de con-
taminants i, en ins a un 20,5%, 

els gasos responsables de l’es-
calfament global. A més, incor-
poraran mesures per limitar el 
consum. L’energia generada per 
la inèrcia i la frenada s’emma-
gatzemarà en uns mòduls de 
supercondensadors per alimen-
tar equips com l’enllumenat, la 
informació electrònica o la ven-
tilació. Els busos també tindran 
un sistema de regulació electrò-
nica del balanceig per «estabilit-
zar-se», una caixa de canvis que 
s’adapta a l’orograia de la línia 
per una conducció més còmo-
da i eicient i mantindrà el wii. 
Un xassís i una estructura més 
resistent i també mampares an-
tivandàliques a les cabines dels 
conductors estan entre les inno-
vacions.

Els autobusos tindran diverses 
càmeres per facilitar la conduc-
ció i per augmentar la seguretat 
dels passatgers a les portes amb 
un monitor de visualització de 

les imatges a la cabina, i perme-
tran gravar a l’interior. Entre les 
prestacions dels vehicles, destaca 
la integració d’un alcoholímetre 
a la cabina del xofer que es pot 
activar per immobilitzar el bus: 
el conductor ha de bufar abans 

d’engegar i, en cas que l’aparell 
doni un resultat positiu, el mateix 
sistema bloqueja l’arrencada. Per 
a l’accés de cadires de rodes i cot-
xets infantils, disposaran de do-
ble rampa. La informació a l’exte-
rior de l’autobús serà més visible 

amb rètols de LED, amb informa-
ció a color del número de la línia, 
i hi haurà monitors a l’interior. 
Els vehicles disposaran a l’inte-
rior d’un dispositiu per facilitar 
la informació al passatger,  mo-
nitor de TV panoràmic TFT que 
podrà comunicar els següents 
aspectes: a temps real, quina és la 
següent parada a la qual arribarà 
l’autobús; mostrar la parada en 
un mapa de la ciutat i informació 
extra com els transbordaments.

Redacció

Avui, dilluns dia 28 de gener, és 
el darrer dia que la ciutadania 
pot votar les propostes ina-
listes dels Pressupostos parti-
cipatius 2019, convocats per 
l’Ajuntament de Reus i dotats 
amb 750.000 euros en la par-
tida d’inversions. El vot es pot 
emetre a través de la plataforma 
virtual participa.reus.cat o pre-
sencialment als centres cívics. 
Un total de 60 projectes sorgits 
de propostes ciutadanes han 
passat a la fase de votació dels 
Pressupostos participatius 2019 
després de la validació realit-
zada per la comissió de segui-
ment, que integra representants 
de la ciutadania, entitats, tèc-
nics i polítics municipals. Dels 
projectes a votació n’hi ha 27 en 
la categoria de grans projectes 
(amb un cost estimat d’entre 
50.000 i 150.000 euros) i un to-
tal de 33 catalogats com a petits 
projectes (amb un cost inferior 
als 50.000 euros).

La participació és oberta a 
tota la ciutadania, de 14 anys o 
més i que estigui empadronada 
a Reus a 1 de setembre de 2018. 

Per participar-hi, en primer lloc 
cal registrar-se a la plataforma 
de participació i una vegada ins-
crit, cada ciutadà o ciutadana 
pot votar la proposta. L’objec-
tiu principal dels Pressupostos 
Participatius de Reus és, tal com 
precisen des de l’Ajuntament, 
implicar la ciutadania en la pre-

sa de decisions sobre el destí 
d’una part dels recursos públics, 
mitjançant un sistema de parti-
cipació. La primera convocatòria 
feta mai a Reus dels Pressupos-
tos participatius va ser la cor-
responent a les inversions 2018, 
que també disposaven d’una 
partida de 750.000 euros.

OLÍVIA MOLET

En els darrers dies hi ha hagut punts de votació itinerants. 

Últimes hores per poder votar als 
Pressupostos participatius

ECONOMIA

Avui serà la darrera ocasió per fer arribar els suports als diversos projectes

CEDIDA

MOBILITAT

Els busos per renovar la 
flota de Reus Transport 
arribaran abans de l’abril
L’empresa incorporarà, al llarg del primer trimestre del 2019, vehicles amb 

més places, carregadors de mòbil i un alcoholímetre per al xofer

Monitors i pantalles 
facilitaran informació 
sobre parades i temps als 
passatgers

Un sistema de regulació 
electrònic reduirà les 
oscil·lacions en revolts i 
en la frenada

Una imatge de l’aspecte que tindrà l’interior dels nou autobusos municipals. 

SOCIETAT

El Teatre Bartrina va acollir 
ahir les darreres classes i la 
gala del IX Premi Beca Rose-
ta Mauri, que va estar con-
duïda per Jordi Salvadó. La 
gala va posar el punt inal a 
quatre jornades de dansa 
sobre l’escenari. Reus dedi-
ca aquest 2019 a homenat-
jar la igura de la ballarina 
Roseta Mauri, i el Premi-Be-
ca que porta el seu nom ha 
estat un dels actes que han 
trobat encaix dins la progra-
mació commemorativa. 

Gala del Premi Beca 
Roseta Mauri
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