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L’Ajuntament ha
obert 70 expedients
per solars en mal
estat enguany

OLÍVIA MOLET

CEDIDA

El 2018 van ser 50 els terrenys sense desbrossar
contra els quals l’Ajuntament va actuar
M.P.

L’Ajuntament de Reus ha obert,
al llarg d’aquest 2019, almenys 70
expedients a propietaris de solars
del municipi que no van executar
la pertinent neteja de manera voluntària i mantenien els terrenys
en males condicions. Durant el
2018, se n’havien iniciat prop de
50.
La xifra la va donar el regidor
de Medi Ambient, Daniel Rubio,
en el transcurs del ple del 20 de
setembre i arran d’una moció del
grup de Cs –el PSC també va fer
un prec– que demanava «campanyes més incisives de conscienciació» i «que l’Ajuntament
executi subsidiàriament la neteja
dels terrenys en cas d’incompliment injustificat de les ordres
d’execució per part dels propietaris abans del juny», tot plegat
per tal d’«incrementar la preven-

ció d’incendis» i evitar focs com
els que es van donar aquest estiu.
En la seva intervenció, Rubio
recordava que «no és un fet puntual que enguany s’hagi emès un
ban. Cada any es fa: s’envien centenars de cartes als propietaris
perquè mantinguin els terrenys
en bon estat i perquè, sobretot en
època d’estiu, no representin el
risc d’incendi que alguns tenen».
I detallava que «la situació és
complexa» perquè «molts solars
estan en mans de fons voltors, de
bancs o d’empreses que han desaparegut i, quan anem a buscar
el propietari, no hi és».
Actuar-hi de forma subsidiària
El regidor de Medi Ambient precisava que «el que queda, llavors,
és actuar de manera subsidiària,
i això no és fàcil ni ràpid». Abans
de poder intervenir en un solar

La cita permet conèixer diferents iniciatives.

Neumàtics s’acumulaven a l’estiu a la zona de Bellissens.

de propietat privada, «hem de fer
tres intents de comunicació amb
els respectius 30 dies de resposta. Si les comunicacions no són
resoltes, hem de fer la publicació
d’un edicte al BOE i esperar que
el propietari es doni per assabentat», afegia Rubio, que precisava
que «si finalment s’accedeix al
solar, ha de ser per un motiu
justificat. És a dir, que el perill
estigui en aquell moment. Però,

quan arribem aquí, ja han passat
tres comunicacions i la publicació al BOE». Així les coses, la
solució «no és que l’Ajuntament
enviï una carta al novembre, perquè probablement al novembre
aquell solar estarà desbrossat i
el risc d’incendi no existeix». El
mal estat d’alguns solars, especialment a l’entorn del Tecnoparc
i Bellissens, van generar queixes
de veïns durant l’estiu.
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Els alumnes de l’INS Baix Camp
programen un piano digital
La Code Week és una iniciativa
de la Unió Europea que se celebra del 5 al 20 d’octubre, basada
en l’objectiu d’apropar la codificació i l’alfabetització digital
a tothom d’una manera divertida i atractiva. A l’Institut Baix
Camp s’han estat programant,
amb motiu d’aquesta proposta, un seguit d’activitats molt
interessants que el professorat
del cicle d’informàtica realitza a
les aules del centre. En el marc
d’aquestes activitats, l’alumnat

ha programat un piano digital
amb el qual han fet una interpretació grupal que ha estat
dirigida pel professor i músic
de l’Institut Baix Camp Eduard
Sorita. Un altre exemple és el
d’una alumna que ha programat un prototip de casa amb
domòtica controlat per bluetooth des del mòbil. Experiències
molt interessants que fan sortir
de la rutina de les aules per fer
de l’educació una experiència
encara més enriquidora.

El professor Eduard Sorita, dirigint una interpretació.

LLEURE

Explicaran el seu projecte demà a la plaça Prim
Redacció

Reus acollirà, demà dimarts 22
d’octubre de 10.30 h. a 14 h. a la
plaça del Prim, la 4a edició de la
Mostra d’Entitats de Voluntariat, en què disset organitzacions
de la demarcació exposaran i
explicaran els projectes socials
que realitzen gràcies a la participació de persones voluntàries. El Punt de Voluntariat, un
servei municipal que depèn de
la Regidoria de Benestar Social i que gestiona la Federació
Catalana de Voluntariat Social
(FCVS), és l’encarregat d’organitzar aquesta mostra, que en
principi estava prevista pel 18
d’octubre i que es va ajornar per
la situació política. En concret,
les entitats que hi participaran
són: Amics de la Gent Gran, Associació Programes Educatius
Open Europe, Associació Reus
Som Útils (ARSU), Associació
Salut Mental Dr. Tosquelles, Càritas Interparroquial de Reus,
Creu Roja-Reus, Fundació Catalunya La Pedrera, Fundació La
Tutela, Fundació Mn. Frederic

Bara i Cortiella, Fundació Privada Banc dels Aliments de Tarragona, Grans Projectes Solidaris,
Lliga contra el càncer Comarques de Tarragona i Terres de
l’Ebre, ONCE, Reus Refugi, Taller Baix Camp, Voluntariat per
la llengua i Federació Catalana
del Voluntariat Social. La regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, fa una valoració
positiva d’aquesta iniciativa:
«El fet que organitzem la quarta
edició és un indicador de què
aquesta mostra, que apropa a la
ciutadania la feina del Punt de
Voluntariat de posar en contacte persones que tenen ganes de
fer voluntariat i entitats que necessiten persones voluntàries
per tirar endavant els projectes,
s’ha consolidat». Durant l’any
2018, 66 persones, entre els 15
i 65 anys, es van apuntar per
participar en algun projecte de
voluntariat portat a terme per
entitats de la ciutat, a través del
Punt de Voluntariat, que s’ubica
a dependències del Centre Cívic
del Carme.

CULTURA

La Palma reinventa el túnel del
terror una vegada més
Els propers dies 25 i 26 d’octubre de 18 a 22h es celebra la
Palma Terror Show, una activitat sorgida de la demanda d’un
grup de joves amb el suport dels
professionals de joventut de
l’Ajuntament de Reus. A cada
edició d’aquesta particular activitat, el grup de joves que participa en la organització canvia,
alhora que canvia la temàtica, el
circuit i l’escenografia. L’entrada és gratuïta però prèviament
els interessats a assistir a l’ac-

Fins a 17 organitzacions
se citen a la Mostra
d’Entitats de Voluntariat

tivitat han de passar a recollir
les entrades pel Casal de Joves
la Palma. Es poden recollir dues
invitacions per persona i cal
portar dos litres de llet per invitació que aniran destinats al
Banc dels Aliments. Els horaris
per recollir les invitacions són
de dimarts a divendres de 10
a 14 h. i de dilluns a dijous de
16.30 a 19h. La recollida prèvia
de les invitacions es fa per gestionar millor els torns i no acumular visitants i cues.
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Una de les edicions anteriors d’aquesta proposta jove.

Carrutxa dona veu a l’activista i
escriptora Muriel Rukeyser
El pròxim dia 25 d’octubre, a la
seu de Carrutxa i a les 19.30 h.,
es durà a terme la presentació
del llibre Savage coast, un relat
autobiogràfic de Muriel Rukeyser; l’activista i escriptora nordamericana que va narrar la seva
experiència durant la Guerra
Civil espanyola quan cobria
les olimpíades del 1936. L’obra
recull les vivències de l’autora
durant el seu viatge a Barcelona
als anys trenta. Es tracta de petits retalls de la història des de

la mirada d’una dona estrangera que va viure en primera persona el final de la segona república. L’activista d’esquerres va
reescriure aquesta novel·la desenes de vegades, però aquesta
no va poder veure la llum fins al
2013, ja que fou censurada per
les idees polítiques i la llibertat
moral de l’autora. Rukeyser –
com la Helen, la protagonista
de la novel·la– inicia un viatge a
l’estranger que l’acostarà al seu
món interior.

