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Reus

La Selva del Camp. El 
consistori presenta 
als veïns els 
pressupostos 2020 
L’alcalde de la Selva del Camp, 
Jordi Vinyals, va presentar 
públicament, aquest passat 
dijous, els pressupostos per a 
l’exercici 2020 a la ciutadania. 
Ho va fer en una xerrada oberta 
a tothom a l’auditori de Santa 
Llúcia sota el títol ‘Els diners de 
la Selva’. Tal com va destacar 
l’alcalde, el pressupost se situa 
als 8.095.800 euros, sense 
comptar el de la Fundació 
Pública El Vilar ni el de l’empresa 
Prosel, que gestiona el pavelló. 
A la xerrada es va destacar que 
les inversions reals reben 
637.000 euros, una xifra més 
modesta que les darreres 
anualitats, ja que «les grans 
obres i projectes ja han estat 
executats», es va detallar. 
Aquesta quantitat inclou 
l’arranjament del torrent d’en 
Bartre i un tram del camí de la 
Bassa, un nou magatzem per la 
brigada municipal, la museïtza-
ció del Celler Menor del Castell 
o un projecte per millorar 
l’abastament d’aigua des del 
Consorci d’Aigües de Tarragona. 
 
Baix Camp. L’Arxiu 
Comarcal s’amplia 
amb documents de la 
Germandat de Sant 
Isidre i Santa Llúcia 
La Germandat de Sant Isidre i 
Santa Llúcia ha cedit en como-
dat (contracte de préstec) el seu 
fons documental perquè quedi 
dipositat a l’arxiu comarcal del 
Baix Camp. El president de 
l’entitat va signar, aquest 
divendres, el contracte amb el 
Departament de Cultura de la 
Generalitat i el Consell Comarcal 

del Baix Camp. Aquesta docu-
mentació correspon a partir del 
1694, i podrà ser consultada per 
historiadors o persones que 
estiguin interessades o necessi-
tin aquesta informació. Així 
mateix es complimentarà amb 
d’altra de relativa a la ‘Vint-i-
quatrena’, així com còpia 
compulsada del primer docu-
ment que fa referència a l’entitat, 
que es tracta d’una acta notarial 
datada el 19 de maç del 1327. 
 
Gastronomia. El 
Priorat celebra les 
primeres jornades 
de la tòfona i el safrà 
La comarca del Priorat està 
immersa, fins el proper 8 de 
març, en les primeres Jornades 
Gastronòmiques de la Tòfona i 
el Safrà. Organitzades per 
l’Associació Priorat Enoturisme i 
l’Associació Micològica del 
Priorat, amb la col·laboració de 
diferents organitzacions del 
territori, les jornades es van 
encetar el 17 de febrer. Durant 
tot aquest període, els restau-
rants de la zona del Priorat 
serviran en la seva carta plats 
elaborats amb tòfona i/o safrà. 
Els establiments participants en 
són set. De Falset: els restau-
rants Quinoa, El Cairat, Brichs i 
AJ; de Gratallops, el restaurant 
Amics; de la Morera de 
Montsant, La Morera; i de 
Cornudella de Montsant, el 
Quatre Molins. El dia central 
serà el 7 de març, quan se 
celebrarà una jornada dedicada 
a activitats relacionades amb 
aquests dos productes, amb 
tallers i demostracions a Falset. 
Finalitzarà amb un sopar 
maridatge al Quinoa Restaurant. 
L’objectiu és donar a conèixer la 
tòfona i el safrà, dos productes 
que es troben a la zona del 
Priorat.
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La Facultat d’Economia i Empresa 
de la URV –a Reus– ha acollit 
aquesta setmana la celebració de 
la final del campionat universitari 
Bugamap. Es tracta d’un joc de 
simulació empresarial de la Fun-
dació Mapfre que ensenya als es-

tudiants universitaris i de post-
grau com funciona la gestió del 
negoci d’assegurances a través de 
la presa de decisions i la simula-
ció del seu impacte en la quota de 
mercat, els resultats i la solvència 
de la companyia. L’equip integrat 
per cinc estudiants de la Universi-
tat de les Illes Balears es va impo-
sar als altres tres equips finalistes, 

que eren de la mateixa Universi-
tat Rovira i Virgili, la Universitat 
de Vic i la Universitat Abat Oliba-
CEU. Els equips d’aquestes uni-
versitats van superar les diferents 
fases del campionat, en el qual hi 
han participat 213 estudiants de 
set universitats de Catalunya i les 
Illes Balears. 

El degà de la Facultat d’Econo-
mia i Empresa de la Universitat 
Rovira i Virgili, Antoni Terceño, 
va fer entrega dels premis al cos-
tat del representant de Fundación 
Mapfre a Tarragona, Javier Raga. 
Terceño va agrair la implicació de 
tots els participants, mentre que 
Raga va recordar que la fundació 
desenvolupa el Bugamap des de 
fa més de 30 anys i en més de 16 
països. Participants en la final del Bugamap a la Facultat d’Economia. FOTO: URV

Campus Bellissens

La URV acull la final del 
campionat de simulació 
empresarial Bugamap
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La voluntat de construir dos nous 
centres cívics a Reus (el Gregal, al 
barri Niloga; i el Garbí, a Mare 
Molas) segueix endavant, però el 
procés serà més lent del previst. I 
és que la licitació oberta recent-
ment per a la redacció dels pro-
jectes bàsics dels dos centres cí-
vics ha quedat anul·lat. Concreta-
ment, el Col·legi Oficial d’Arqui-
tectes de Catalunya va manifestar 
–a través de correu electrònic, en 
data del passat 31 de gener– que 
«el projecte bàsic i el d’execució 
no són blocs independents». 

En aquest sentit, l’Ajuntament 
de Reus havia tret a licitació, per 
valor de 50.000 euros (IVA in-
clòs), el servei de redacció dels 
projectes bàsics dels Centres Cí-
vics Gregal i Garbí. Pas previ per, 
posteriorment, licitar l’execució 
dels treballs. No obstant això, 
amb la suspensió, el procés haurà 
de començar de nou, adequant-se 
a el manifest de Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya.  

Segons es detalla en el decret 
de la regidoria de l’Àrea d’Hisen-
da de l’Ajuntament de Reus, en 
data del passat 12 de febrer, el 
contracte es licitarà per un total 
de 103.305,78 euros i es desglos-
sarà en dos lots. El primer in-
clourà els projectes bàsic i execu-
tiu de Centre Cívic Gregal 
(45.454,54 euros) i el segon lot, 
els projectes bàsic i executiu de 

Centre Cívic Garbí (57.851,24 
euros). 

Cal recordar que el Centre Cívic 
Gregal es preveu construir a la 
nau del carrer Castellvell (barri 
Niloga), que actualment acull els 
passos de Setmana Santa. La in-
tenció del consistori seria traslla-
dar-los al polígon AgroReus, una 
opció que no ha agradat gens a 
les confraries de la ciutat. De fet, 

l’Agrupació d’Associacions de Set-
mana Santa han rebutjat pública-
ment abandonar la nau. 

Pel que fa al Centre Cívic Garbí, 
s’ha projectat com un equipament 
de nova planta que se situaria 
dins del perímetre comprès entre 
els carrer Ricard Artiga i Esplugas, 
Pare Manyanet i Sor Lluïsa Esti-
vill, dins del parc del Doctor Clau-
di Tricaz Arnillas.

Suspenen la licitació dels 
dos nous centres cívics

Equipaments

El Centre Cívic Gregal estarà al carrer Castellvell. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

El procés haurà de començar de nou, incloent-hi tant el projecte 
bàsic com l’executiu i un import total de més de 100.000 euros


