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Reus

CRISTINA VALLS 
REUS 

L’associació Espais Ocults torna 
amb la setena edició del ‘Reus 
Ocult’, amb el lema ‘Mires o veus’. 
Proposen sis visites a diferents es-
pais i quatre rutes aquest dissabte 
i diumenge. Dues d’aquestes rutes 
són noves. Hi ha la Ruta dels Per-
duts, on col·labora BiciCamp, on 
es recorreran indrets «oblidats» i 
la Ruta Tocats del Terrat, que «do-
narà protagonisme als terrats de 
la ciutat, gaudirem d’una vista 
aèria des d’aquestes localitzacions 
diferents», va indicar el president 
de l’entitat, Eliseu Bàrcena.  

De fet, l’acte de presentació es 
va dur a terme en una de les loca-
litzacions incloses a la programa-
ció: el terrat del Casal de les Do-
nes. També es visitarà el d’Òm-
nium, el del Museu d’Arqueologia 
Salvador Vilaseca i el del Centre 
de Lectura. «Per a nosaltres, els 
terrats tenen significació, ja que 
des d’aquests, s’hi pot tafanejar 
molt i descobrir el patrimoni», va 
manifestar.  

A la iniciativa, hi col·laboraran 
més de 50 voluntaris, «molts d’ells 
repeteixen l’experiència, també hi 
ha de nous», va afirmar. Per deta-
llar una mica més la idea princi-
pal de l’oferta patrimonial escolli-
da va destacar que treballen 
aquells edificis als quals se’ls dóna 
poca importància, que «són visi-

bles, però no ens n’adonem del 
tot, que hi són allà», va apuntar. 
El denominador comú, va dir, és 
que «n’hi ha que són a la perifèria, 
desconeguts i, de forma invo-
luntària o no, marginals». Tot i 
això, pertanyen «al patrimoni de 
la ciutat, han de tenir un paper 
actiu i s’han de conèixer els arqui-
tectes que hi ha al darrere», va 
completar. Tenen en compte es-
pais del nucli, com la plaça del 

Pintor Fortuny i altres de foranis, 
com el Pont de Calderons. Sobre 
aquest darrer, va expressar que 
«és un element mutilat i propor-
cionarem als assistents eines per-
què recuperi la seva visibilitat, 
amb respecte». Les visites «es rea-
litzaran d’acord amb les mesures 
de seguretat per la COVID-19», hi 
haurà aforament limitat i caldrà 
inscripció prèvia per participar-hi. 
El web espaisocults.cat restarà 

disponible per fer les gestions co-
rresponents. El nombre de places 
per visita són 20 i l’oferta serà 
d’un miler.  

A la iniciativa, hi han col·labo-
rat el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, el d’Aparelladors, Ar-
quitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Tarragona, l’Ajun-
tament de Reus i la Diputació de 
Tarragona, entre altres empreses 
privades. 

La 7a edició del ‘Reus Ocult’ 
posa en valor els terrats

Visites patrimonials

Foto d’arxiu d’una trobada organitzada per l’entitat abans de l’arribada de la covid. FOTO: FERRAN ESTIVILL CIVIT. 

Espais Ocults tria aquests indrets, així com d’altres ubicats als afores, per parlar de la seva 
història. Proposen 6 visites i 4 rutes, 2 de les quals són noves, aquest cap de setmana

OUS 
Blancs 
XL-Supergrans 1,65 
L-Grans 1,30 
M-Mitjans 1,12 
S-Petits 0,91 
Rossos 
XL-Supergrans 1,65 
L-Grans 1,30 
M-Mitjans 1,12 
S-Petits 0,91 
AUS 
Pollastre 
Blanc 0,95 
Groc 1,17 
Gallina 
Lleugera  inferior 0,02 
Lleugera superior 0,03 
Semipesada (2.400 g) 0,19 
Semipesada (2.250 g) 0,18 

Semipesada (2.000 g) 0,17 
Pesada 0,30 
Gall 0,03 
SECCIÓ PORCINA 
Porc 
Gras i passat de pes 1,1850 
Del país 1,1730 
Races pures 1,1610 
Garrí 
Unitat de 14-15 kg 
(recollida) 21,30 
(partida) 30,32 
SECCIÓ BOVINA 
Vedella 
Extra 4,79 
Primera 160-200 kg 4,70 
Vedell 
190-200 kg 4,48 
220-250 kg 4,46 
Creuat color 220-250 kg 4,55 

Creuat color 250-280 kg 4,52 
ALTRES 
Conill 
Jove 1,94 
Adult 1,89 
Corder 
Menys de 12,5 kg 
Extra 6,23 
Primera 5,93 
Entre 12,5 i 15 kg 
Extra 6,33 
Primera 6,03 
Avellana 
Denominació d’origen Reus 
Negreta 2,00 
Corrent 1,85 
San Giovanni 1,80 
Tonda 1,85 
Negreta en gra  s/cot. 
Corrent en gra s/cot. 

Pinyó 
Castella 67,50 
Andalusia 67,50 
Festuc (Pistatxo) 
Calibre 20/22 3,40 
Calibre 28/30 2,90 
Ametlla en gra 
Preu kg en gra segons rendi-
ment en magatzem 
Comú 3,80 
Llargueta 4,90 
Marcona (nova collita) 6,60 
Mollar (nova collita) 3,70 
Mallorca 3,70 
Comuna ecològica 8,30 
Closca blanca 
Mollar 0,90 
Rofes 0,85 
Cascalls 3,00 
VINS 

Preus per grau i hectolitre 
Per envasar 
Cava s/op. 
Vi negre DO segons color s/op. 
Vi taula s/c (negre) s/op. 
Vi blanc DO Terra Alta  s/op. 
Origen granel 
Conca (blanc) s/op. 
Alt Camp (blanc) s/op. 
Camp (segona) (blanc) s/op. 
Baix Priorat (blanc) s/op. 
Ribera d’Ebre s/op. 
Terra Alta Blanc: 4,15/Negre: s/
op. 
Manxa taula (blanc) s/op. 
Aragó (negre) s/op. 
Baix Penedès (blanc) s/op. 
OLI 
Preus per tona oliva arbequí 
DO Siurana 

Fruitat extra s/op. 
Fruitat s/op. 
DO Garrigues 
Fruitat extra s/op. 
Fruitat s/op. 
MEL 
Preus per litre 
Flor de taronger s/op. 
Romaní s/op. 
Mil flors s/op. 
CEREALS 
Preus per tona 
Moresc  
Francès 273,00 
USA s/Tarragona 267,00 
Nacional 275,00 
Ordi 
2 Carr. min. p. e. 64% 242,00 
Altres 
Blat nacional 260,00 
Civada 210,00 

Sorgo s/cot. 
Mill a/s 430,00 
Blat import. s/Tarragona 261,00 
Francès 259,00 
TORTÓS EN FARINA 
De soja  44% P (s/Tgna.) 412,00 
De farina de gira-sol 36/38%  
s/cot. 
Farina de Colza 295,00 
LLEGUMINOSES 
Pèsols (a dojo a Reus) 306,00 
GARROFES 
Zona Baix Camp 0,98 
Zona Baix Ebre-Montsià 0,90 
Zona Tarragonès s/cot. 
DESPULLES 
Tercera 218,00 
Quarta 207,00 
Gruixuda 207,00 
Segó fulla a/s 248,00

Llotja de Reus Preus en origen mercats internacionals de l’avellana (Departament d’Agricultura) 
Llotja de Reus (Catalunya)                  Avellana negreta               Setmana 38               2,50 EUR/kg-closca (rendiment 50%) 

Borsa de Trebisonda (Turquia)         Avellana levant                   Setmana 38               2,24  EUR/kg-closca (rendiment 50%) 
ISMEA (Itàlia)                                            Avellana (mitjana)            Setmana 37                2,74 EUR/kg-closca (rendiment 50%)

Reus. L’Ajuntament  
renovarà tota la 
infraestructura     
TIC central  
L’Ajuntament de Reus renovarà 
tota la infraestructura central de 
tecnologies de la informació i 
comunicacions (TIC). L’incre-
ment continuat de serveis 
d’administració electrònica la 
fan necessària.  L’objectiu és 
continuar avançant en la 
prestació de serveis digitals de 
qualitat i adaptar-se a les 
necessitats futures. La Junta de 
Govern va aprovar divendres 24 
el plec de clàusules que ha de 
regir la licitació del contracte 
per a la renovació de tota la 
infraestructura tecnològica: 
servidors, emmagatzematge i 
còpies de seguretat i llicències 
de programari de servidors. La 
licitació del contracte de 
renovació preveu un rènting a 5 
anys per un import 801.360€. 
Es contemplen possibles 
modificacions, per ampliacions 
de capacitat si es consideres-
sin necessàries durant els 5 
anys. El valor estimat del 
contracte de 974.988€. 

 
Reus. Jornada 
dedicada a l’ELA, 
dissabte als Jardins 
de la Casa Rull 
Els Jardins de la Casa Rull de 
Reus seran la seu, aquest 
dissabte, d’una jornada 
solidària (11.30h) dedicada a 
l’Esclerosi Lateral Amiotròfica 
(ELA). L’acte compta amb el 
suport de la Fundació Catalana 
de l’ELA Miquel Valls, l’Ajunta-
ment de Reus, així com la 
localització que l’acull aquest 
cap de setmana, la Casa Rull. El 
web fundaciomiquelvalls.org 
resta, també, obert per fer-hi 
donatius a la causa.  

EN BREU 


