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Redacció
La conferència inaugural An-
toni de Bofarull: Renaixença i 
conflicte identitari a la Catalu-
nya contemporània, a càrrec del 
doctor Jordi Ginebra i Serrabou, 
catedràtic de Filologia Catalana 
de la URV, va donar ahir a la tar-
da el tret de sortida a la comme-
moració de l’Any Bofarull 2021. 
La xerrada es va fer a la Biblio-
teca Central Xavier Amorós i 
va ser el primer dels actes or-
ganitzats durant aquest any per 
commemorar els 200 anys del 
naixement del reusenc Antoni 
de Bofarull.

La programació íntegra de 
l’Any Bofarull, que ara comen-
ça, inclou des de rutes culturals 
al descobriment d’una placa 

commemorativa al carrer Mon-
terols. L’Any Bofarull 2021 està 
comissionat per Jaume Massó. 
Entre els actes previstos hi ha 

l’edició d’un flyer sobre la Bi-
bliografia d’Antoni de Bofarull 
consultable a les Biblioteques i 
al Centre de Lectura.

Una conferència de Jordi Ginebra 
inaugura l’Any Bofarull

CULTURA

Arrenca una programació que inclou xerrades, rutes culturals i reedicions

TECNOLOGIA

El Gaudí Centre va realitzar ahir al matí la primera visita vir-
tual, en streaming, per a grups escolars. Aquesta prova pilot es 
va dur a terme amb un grup d’alumnes de 5è de l’Escola Sant 
Josep de Reus i l’objectiu és oferir-la properament, tant als 
centres educatius i com als grups generals. El servei d’strea-
ming es realitza mitjançant la plataforma Reunim.cat, una pla-
taforma reusenca de recent creació que emet esdeveniments 
en directe per Internet. La visita s’ha fet amb el suport de fo-
tografies per il·lustrar les explicacions i unes píndoles audiovi-
suals de les maquetes i espais més representatius.

Primera visita virtual al Gaudí Centre

CEDIDA

Busquen voluntaris per una 
App amb consells de nutrició

RECERCA

El centre tecnològic Eurecat 
Reus ha llançat una crida amb 
l’objectiu de trobar voluntaris 
que ajudin a provar una nova 
aplicació que els aportarà con-
sells personalitzats de nutrició i 
d’estil de vida saludable, tenint 
en compte els trets físics i con-
ductuals de cada persona i les 
seves preferències, condició i 
metabolisme. Aquesta recerca, 
que s’emmarca dins del pro-
jecte europeu Preventomics, 
compta amb la participació dels 

supermercats ALDI i tindrà una 
durada de sis mesos. Durant 
aquest període, s’analitzarà a 
180 persones, homes i dones 
no fumadors i sense patologies 
prèvies d’entre 18 i 65 anys. Els 
interessats poden contactar a 
través del telèfon 636 944 723 
o al correu estudis@eurecat.
org.Els participants hauran de 
desplaçar-se fins a la seu d’Eu-
recat, a Reus, tres vegades, per 
fer la selecció i a l’inici i final de 
l’estudi. 

OLÍVIA MOLET

L’acte va ser presencial i es va poder seguir en línia. 

Cs reclama soterrar 
les torres d’alta tensió 
de la urbanització El 
Pinar

El president del grup parla-
mentari de Ciutadans al Par-
lament de Catalunya, Carlos 
Carrizosa, reclama «el soterra-
ment de les torres d’alta tensió 
de la urbanització el Pinar de 
Reus». Ho va dir ahir al mig-
dia després de reunir-se amb 
l’associació de veïns, acompa-
nyat del diputat al Parlament 
Matías Alonso i dels regidors 
del grup municipal de Cs a 
l’Ajuntament. Per Carrizosa, 
«és intolerable que aquest pro-
jecte no sigui prioritari ni per a 
la Generalitat ni per a l’Ajunta-
ment» i «el soterrament s’ha-
via d’executar el 2012, però 
els governs municipals mai 
el van impulsar». Per això, va 
reclamar ahir que «el projec-
te s’engegui d’una vegada per 
totes», perquè ha de  ser una 
«prioritat». 

Deteningut un home 
quan sortia amb una 
bossa de marihuana

Agents de la Unitat d’Investi-
gació de la Guàrdia Urbana de 
Reus van identificar el passat 
dimarts a la tarda un home 
sortint d’un pis del carrer 
Ample que estaven vigilant. 
Durant l’escorcoll, els agents li 
van trobar una bossa amb 60 
grams de marihuana. La Guàr-
dia Urbana va detenir a la per-
sona empadronada al pis que, 
presumptament, és el venedor 
de la droga, per un delicte con-
tra la salut pública. 

En marxa els tallers 
d’alfabetització digital 
a Mas Carandell

Aquesta setmana s’ha iniciat 
el primer dels tallers d’auto-
nomia digital per a persones 
beneficiàries de la convocatò-
ria de subvencions de conne-
xió a Internet i cessió d’equi-
paments informàtics, per 
impulsar l’autonomia digital, 
uns ajuts oferts en el marc del 
Pla de Reactivació Econòmica 
i Social, Reactivem Reus. Els 
tallers es realitzen a Mas Ca-
randell, des del 12 d’abril i fins 
el 7 de juny. 

Redacció
Redessa ha tret a subhasta pú-
blica dos lots de parcel·les del 
polígon AgroReus. Es tracta, en 
detall, de terrenys que ja havia 
ofert a l’estiu, en el marc d’un pa-
quet més ampli que aplegava 14 
finques repartides en quatre lots, 
i que no va col·locar. En aquesta 
ocasió, doncs, els solars són sis, 
i es corresponen amb els núme-
ros 14, 16, 18, 20, 22 –el primer 
dels lots– i 26 –el segon lot–, que 
formen part del complex empre-
sarial Redessa 3, situats entre el 
carrer de Castillejos i el d’Apel-
les Mestres. 

El primer lot que Redessa ofe-
reix abasta, en total, una superfí-
cie de 3.075 metres quadrats i el 
seu preu conjunt és de 424.453 
euros més IVA. Els terrenys que 
en formen part són fruit del pla 
de reparcel·lació de Mas Batlle, 
en tots els casos. 

Per la seva banda, el lot 2 ocu-

pa prop de 1.219 metres quadrats 
i surt a 134.627 euros més IVA. 
En global, i amb l’IVA inclòs, el 
pressupost per als dos lots és de 
676.487 euros, que hauria de ser 
la xifra mínima que Redessa es-
pera ingressar si és que els acaba 

adjudicant.
La forma d’adjudicació, en 

concret, serà la subhasta pública, 
i totes les persones interessades 
en fer-ho podran presentar una 
proposició. Per a la valoració de 
les proposicions i la determina-
ció de l’oferta econòmica més 
avantatjosa, s’atendrà a un únic 
criteri d’adjudicació que és el 
preu. Les propostes que es for-
mulin inicialment per sota del 

preu de sortida seran rebutjades. 
Totes les finques estan lliures 
de càrregues. Qui es quedi les 
parcel·les també s’haurà de fer 
càrrec de les despeses derivades 
del procés. 

Altres dos dels lots que Redes-
sa havia tret a subhasta a l’estiu, 
però, sí que es van vendre. Se’ls 
van quedar empreses vincula-
des al sector agroalimentari de 
la ciutat per un total d’1.242.000 
euros. Eren les parcel·les 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 i 13 del complex, amb 
una superfície de gairebé 6.000 
metres quadrats i que van que-
dar en mans de a l’empresa An-
glo Montcada S.L. per 840.000 
euros. La parcel·la número 25 se 
la va endur, amb gairebé 2.800 
metres quadrats, se la va endur 
La Morella Nuts S.A.U per valor 
de 402.001 euros. Els que van 
quedar deserts en aquell mo-
ment són els que ara surten de 
nou a subhasta. 

EMPRESA

Redessa treu a subhasta 
sis parcel·les d’AgroReus 
per 670.000 euros
Els terrenys del complex Redessa 3 formen dos lots i ja havien sortit a la 
venda al 2020 dins d’una operació més amplia, però van quedar deserts 

Ocupen prop de 4.300 
metres quadrats entre 
els carrers de Castillejos 
i d’Apel·les Mestres 


