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Q. Verd Jardiners crea espais naturals a partir 
d’una sòlida experiència i un sentit de la respon-
sabilitat estètica molt ampli. Dota de vida qualsevol 
indret amb una sensibilitat i un sentit especial, únic.

977 300 415 - 610 422 725
qjardiners@teleline.es

Dissenyar natura, construir vida
Fer paisatge és el tret caracterís-
tic de Q. Verd Jardiners. S’allunya 
del concepte de fabricar jardins 
i acosta al client la qualitat d’un 
espai natural dissenyat i creat per 
gaudir de la vida, de la natura més 
propera. Q. Verd Jardiners disposa 
dels mitjans per crear un petit món 
a mida dels seus clients, un lloc 
ideal i al seu abast.

Q. Verd Jardiners es va crear com a 
empresa fa deu anys. És una empresa 
amb molta força i una llarga experièn-
cia i trajectòria dels seus fundadors. 
Pere Vidal es va formar com a pro-
fessional de la docència en els anys 
vuitanta. Jardiner des de fa vint anys, 
va ser un dels fundadors del Gremi de 
Jardiners de Lleida i com a Q. Verd 
Jardiners va ser un dels fundadors del 
Gremi de Jardiners de Tarragona. 

Aquest bagatge de coneixements i el 
suport de dos estrets col·laboradors, 
com Francesc Xavier Fortuny i Josep 
Àngel Basora, van donar l’impuls 
definitiu a Q. Verd Jardiners per 
desenvolupar tot el potencial que 
ofereix l’empresa actualment i que 
l’han consolidat com un referent del 
sector. Aquest fet està acompanyat 
per la diversificació dels serveis que 
ofereix.

Q. Verd Jardiners, es va fundar amb 
l’objectiu de dedicar-se a treballs de 
jardineria privada i pública. El fet de 
treballar cada cop més amb l’admi-

nistració pública, ens ha fet créixer en 
tots els sentits, tant en volum de les 
obres com en el tipus de treballs rea-
litzats, amb un ventall on s’hi inclou 
totes les tasques relacionades amb el 
paisatgisme, la jardineria i els treballs 
forestals al medi natural. 

Actualment podem oferir als nos-
tres clients un servei integral en la 
construcció i posterior decoració del 
jardí, ja que assessorem al client i 
ens encarreguem de totes les fases 
de construcció en els treballs, des de 
l’estudi, projecte i disseny, els movi-
ments de terra inicials fins a la instal-
lació d’enllumenat o subministrament 
del mobiliari, passant pel sistema de 
reg, plantacions, etc...

Q. Verd Jardiners compta amb un 
ampli equipa humà, professionals 
experimentats i amb un tret comú: 
actitud vocacional. 

Amb unes bases tècniques clares, la 
creació d’un jardí o paisatge com-
porta una implicació personal, una 
sensibiliat concreta. L’aspecte pràctic 
d’un professional de la jardineria té 
en compte aspectes com la flora 
autòctona de la zona, les caracterís-
tiques de l’entorn, les necessitats de 
reg i les seves limitacions. Té cura 
del medi natural, però tots aquests 
factors units de la inspiració necessà-
ria converteix qualsevol espai en una 
autèntica obra d’artesania.
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Lluís Vives, Systems IS6 - Inteligent Security

Lluís Vives és una persona preocupada pel futur, per la seva vellesa 
i les necessitats que pot tenir. Per això, la seva empresa, Systems 
IS6 - Intelligent Security, amb seu a Reus, ha dissenyat un sistema de 
Teleassistència que permet acostar la consulta del metge a casa nostra. 
La proposta permet a les persones grans no haver de sortir per anar al 
metge, i tenir en tot moment dades referents a les dolències que tinguin. 
Aquest sistema el poden adquirir usuaris privats, però també administra-
cions o centres sanitaris. 

“Control mèdic sense 
sortir de casa.”

Què aporta de nou el seu invent a la 
Teleassistència?
Nosaltres hem dissenyat un sistema que com-
pleix les prestacions que ha de tenir qualsevol 
mètode de Teleassistència. La novetat és que 
incorporem un sistema de GPS i un seguit 
d’aparells que ens permeten visitar el metge 
sense sortir de casa, i sense que ens hagi de 
venir a veure ningú.

No ho acabo de veure clar...
Es tracta d’un servei que permet a l’usuari 
realitzar-se des de casa aquelles proves que li 
convenen, i que fins ara es venen realitzant als 
Centres d’Assistència Primària.

Per tot plegat Sistems IS6 afirma que ha 
creat un servei de Telemedicina, oi?
La nostra idea bàsica ha estat englobar un 
seguit de serveis. I el nostre invent és el 
servidor, el sistema, que és capaç de recaptar 
les dades que els usuaris generen des de casa 
seva, ja sigui fent-se proves de sucre, fent-se 
una ecografia, o mesurant-se la pressió... 

I aquestes dades com les veu el metge?
Hem creat aquest servidor, una mena de 
clínica virtual, amb el que el doctor, des del 
seu despatx, pot veure l’evolució de les dades 
que es desprenen de les proves que es fan 
els usuaris. En resum, nosaltres donem la 
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possibilitat a la gent d’anar al metge sense 
sortir de casa. 

El pacient es pot fer tot tipus de prova
des de casa?
Hi ha un seguit de proves que ja tenim desen-
volupades. Com deia, tasques senzilles com 
mirar-se el sucre, però també proves més 
complexes. Aquí l’aparell que té l’usuari és la 
clau. Nosaltres volem que la gent no tingui cap 
molèstia ni cap dificultat. El que es complica 
doncs, és l’aparell, no l’esforç del pacient. 
També tenim un aparell per mesurar el pes. 

A mi això m’aniria bé...
Tots els aparells funcionen sense cables. Les 
dades es transmeten per Bluetooth. 

A més hi ha una altra tecnologia, una mena 
de localitzador GPS. 
Aquest altre sistema incorpora un petit cel-
lular amb el qual es pot localitzar a l’usuari 
en qualsevol lloc i a qualsevol hora. Una eina 
que permet a les famílies saber on són, per 
exemple, els seus avis. És com un rellotge 
de pulsera que permet contactar amb tres 
telèfons, i mantenir una conversa, per exemple 
amb un centre mèdic, o amb els familiars. 

Un bon avenç per a aquelles persones grans 
que no volen deixar de sortir al carrer. 
La família està completament tranquil·la. 
L’aparell té localitzat el seu familiar i en tot 
moment es pot mantenir un contacte telefònic 
a través de l’aparell. També es podria fer servir 
com a sistema d’avís a la policia per a aquelles 
persones que han patit maltractaments...

Fins i tot estan treballant en el disseny de 
gronxadors per a nens amb problemes de 
mobilitat o que tinguin alguna discapacitat. 
Es tracta d’un sistema de subjecció que per-
metrà que tots els nens puguin gaudir dels 
espais lúdics. Simplement es tracta d’acoplar 

un seient especialment dissenyat per a les 
necessitats d’aquests nens als tradicionals 
gronxadors. El resultat és un nen somrient. 

El seu sistema va més enllà de la medicina, no?
Nosaltres el que volem és facilitar les coses 
als usuaris. Jo he passat per algunes situa-
cions complicades que m’han ensenyat les 
necessitats que tenim... i algun dia seré jo la 
persona gran, aquell a qui cal cuidar. Vull que 
els meus fills ho puguin fer sense cap mena 
de complicació.

Text: Marc Càmara
Fotos: Niepce

“Avui en dia ja ens podem mirar el 
sucre des del sofà de casa mentre 
el doctor revisa els resultats des 
del despatx”
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Reus acollirà a partir de l’any 2010 el Centre d’atenció i ges-
tió de trucades d’emergència del 112. L’equipament s’està 
construint al costat del Centre d’Emergències, el Cecat, a la 
carretera entre Reus i Tarragona. Recentment van visitar les 
obres el conseller d’Interior, Joan Saura, i la de Salut, Marina 
Geli, que van remarcar la importància d’aquest centre que 
complementarà el que ja existeix a Barcelona. Tots dos van 
subratllar que amb aquest equipament es mostra la descen-
tralització per la qual es vol apostar.
  
A les instal·lacions, hi estaran representats tots els cos-
sos i organismes implicats en la gestió d’emergències 
com Protecció Civil, el Centre de Coordinació Operativa de 
Catalunya (CECAT), el telèfon 112, Bombers de la Generalitat, 
Mossos d’Esquadra i el Servei d’Emergències Mèdiques 
(SEM). L’objectiu és que tots es coordinin des d’un mateix 
emplaçament compartint edifici i tecnologia. 

Serà un centre de coordinació operativa d’urgències i emer-
gències on hi haurà la recepció i atenció de trucades; la seva 
identificació, tractament i avaluació; transmissió dels requeri-
ments d’assistència i el seguiment de l’assistència.

Constituirà un concepte pioner a Europa pel que fa a la ges-
tió integral de les emergències entre els diferents cossos i 
organismes implicats. Així, segons va dir Saura “no serà 
un simple centre receptor de trucades”, sinó que aplegarà 
tots els serveis d’emergències mèdiques del país i estarà 
preparat per gestionar-les de manera integrada. L’alcalde de 
Reus, Lluís Miquel Pérez, per la seva part, va afegir que és un 
“equipament de caràcter nacional que contribuirà de manera 
definitiva a una estàndard de seguretat integral”.



�

L’edifici ocuparà una parcel·la de 20.000 metres quadrats 
amb una superfície construïda de prop de 15.000 metres 
quadrats. A banda d’un ampli aparcament per als vehicles, 
també hi haurà les sales operatives dels diferents cossos i de 
gestió de l’edifici. A més, comptarà amb una torre de teleco-
municacions d’uns 45 metres d’altura i un heliport.

Hi treballaran habitualment 120 persones en cada un dels 
torns però es doblarà la plantilla en situacions d’excepcio-
nalitat. El cost de construcció del nou edifici serà d’uns 26 
milions d’euros finançats pel Departament d’Interior.

El projecte d’arquitectura ha estat realitzat per la Societat 
d’Arquitectes ACXT, SA i el projecte d’enginyeria corre a càr-
rec de l’enginyeria IDOM. La constructora PROINOSA és la 
responsable de l’execució de l’obra.

A les instal·lacions, s’utilitzaran uns 110.000 metres de 
cablejat estructurat, prop de 1.800 preses de veu i dades, uns 
450 ordinadors, 35 càmeres de seguretat, així com diversos 
videowalls i pantalles de TFT i existirà un rigorós control 
d’accessos, diversos nivells de seguretat.

L’edifici ha estat concebut amb criteris d’eficiència, soste-
nibilitat i qualitat, apostant per aconseguir les certificacions 
mediambientals i organitzatives més exigents. Així, ha volgut 
ser un edifici respectuós amb el seu entorn i eficient en l’ús 
dels recursos. L’estalvi, la reutilització i el reciclatge en la uti-
lització de recursos tals com l’aigua, l’energia o els materials 
són prioritaris. També és respectuós amb els seus ocupants 
ja que és totalment accessible i prioritza el confort dels tre-
balladors i visitants. 

El projecte s’adapta al màxim a les característiques de l’espai 
on s’ubica gràcies a la integració de l’edifici a la topografia de 
la parcel·la i amb la instal·lació d’una coberta enjardinada.

Text: Núria Valls
Imatges:  Cedides 
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Passeig Matta, 18 - Reus
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La Cambra de Comerç de Reus i l’ajun-
tament de la capital del Baix Camp han 
unit esforços per fer realitat, els pro-
pers 12 i 13 de juny, la Reus Viu el Vi, la 
primera fira del vi de les denominacions 
d’origen de l’àmbit territorial de la cor-
poració que abraça les comarques del 
Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, 
Ribera d’Ebre i Terra Alta. Aquest ampli 
territori fa que sota el paraigua de 
la Cambra de Reus hi trobem en la 
seva totalitat les DO Conca de Barberà, 
Montsant, Priorat, Terra Alta i també, 
en part, les DO Catalunya i Tarragona. 
L’epicentre de la fira serà la cèntri-
ca Plaça Llibertat on s’instal·laran els 
cellers amb una distribució d’estants 
que serà trencadora pel seu disseny i 
disposició. 

El visitant tindrà l’opció d’adquirir, al 
preu de vuit euros, un tiquet que dóna 
dret a cinc tastos i que, a més, s’acom-
panyarà d’una copa commemorativa i 
del seu suport. A més, rebrà el catàleg 
de la Fira amb una descripció detalla-
da de cada celler que inclourà també 
l’argumentari dels vins presentats. Un 
catàleg on hi haurà l’anomenada “Rosa 
dels Vins”, una Rosa de Reus on el 
visitant podrà segellar cada pètal amb 
una DO diferent a mesura que vagi tas-
tant els vins. Quan l’hagi complementat 
podrà bescanviar la Rosa per un pràctic 
obsequi vinculat al món del vi. Els que 
ho desitgin podran adquirir el tiquet a 
només set euros fins el proper 7 de 
juny. Per fer-ho només cal entrar al web 
de la Fira www.reusviuelvi.cat i formular 
la corresponent inscripció. En aquesta 

pàgina web també s’anirà informant 
periòdicament de les novetats de la Fira 
que, com el seu nom indica, inclourà un 
ampli programa d’activitats paral·leles 

per aconseguir el seu objectiu, que la 
ciutat VISQUI EL VI en el més ampli 
sentit de la paraula.

La Reus Viu el Vi neix amb l’objectiu, 
també, de reivindicar la capitalitat his-
tòrica que en el comerç del món del vi 
ha jugat la ciutat. En paraules del pre-
sident de la Cambra, Isaac Sanromà, la 
Fira vol servir “per tornar a posicionar 
Reus com una de les capitals del vi del 
país. Històricament la nostra ciutat va 
ser el centre comercial sobre el qual 
girava tot el comerç del vi, del ver-
mut, dels licors, de l’aiguardent d’un 
ampli territori de la nostra demarcació. 
Sense anar més lluny d’aquesta tradi-
ció comercial ens ha quedat la marca 
“Reus, París, Londres”. Però la Fira 

també vol servir per potenciar, que en 
temps de crisi com els actuals, encara 
et trobis amb restaurants i establiments 
a la comarca on els nostres vins tenen 

una presència simbòlica. Volem que la 
Fira el mercat interior. “No pot ser –indi-
ca Sanromà- que en l’actualitat serveixi, 
precisament, per reivindicar el consum 
dels vins de casa que en qualitat i preu 
no tenen res a envejar a la resta de DO 
de l’Estat o de l’estranger.”

La cita, doncs, el 12 i 13 de juny a Reus 
en la que es planteja com l’autèntica 
Festa Major dels Vins. Festa, per cert, 
que també es respirarà pels quatre 
cantons ja que la ciutat viurà aquests 
dies el primer cap de setmana de la 
festa grossa en honor al seu Patró, 
Sant Pere.

Text: RD
Foto: Cedida

Reus Viu el Vi
LA FIRA DE LES DO DE LA DEMARCACIÓ DE LA CAMBRA DE REUS
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La Fira de Reus acollirà el primer cap 
de setmana d’abril, la 5a edició de la 
Reus Lan Party, l’aplec informàtic més 
antic de Catalunya i un dels més mul-
titudinaris. Es disposarà de més de 15 
quilometres de cablejat de banda ampla 
per aconseguir una velocitat per als ins-
crits de 100 megues de xarxa externa i 
100 més de xarxa local (Lan).

Entre les novetats previstes per 
enguany, a banda del seu nou empla-
çament a l’Avinguda del Comerç, s’ha-
bilitaran diverses zones d’oci on poder 
practicar esports com el bàsquet o 
tennis taula amb entrada lliure. També 
hi haurà les actuacions en directe de djs 
i un concurs de modding, ordinadors 
modificats estèticament.

Paral·lelament a la Reus Lan Party s’or-
ganitza la fira Tecnoreus, una fira dedi-
cada a l’oci tecnològic i on es mostren 
productes informàtics, que enguany es 
dedica a l’esport i el videojoc.

Una altra de les principals novetats 
és un canvi en l’organització. Es dóna 
el fet que la Lan Party fins ara esta-
va organitzada per l’Associació de 
Cibervoluntaris-CIBERCAT i Fira de 
Reus només hi posava les instal·lacions 
i el muntatge de les infraestructures 
necessàries per a fer possible les diver-
ses activitats i competicions que s’hi 
realitzen. A partir d’enguany però, i 
per un període de 5 anys, Fira de Reus 
i CIBERCAT l’organitzaran de manera 
conjunta. 

S’espera que en aquesta edició del 
2009 la fira del Reus Lan Party arribi 
al mig miler de participants provinents 
d’arreu de l’Estat. La inscripció costa 
60 euros, 48 si es té el Carnet Jove. El 
càtering són 40 euros i la inscripció a 
les competicions costa 20 euros. 

Text: Núria Valls
Foto: Cedida

La Fira en un Xip
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Estanis Pedrola Marimon
Era un bon  amic i el podem considerar persona polifacètica, 
ja que procedeix d’una nissaga de fotògrafs. Així va començar 
la seva activitat i amb els anys, es va convertir en un estudiós 
de la història de Catalunya, millor dit: de tot el que l’envoltava. 
Va sentir especial predilecció per a l’arqueologia de la mà del 
seu amic Dr. Salvador Vilaseca. La numismàtica, també el va 
portar de cap, formant un gran catàleg de totes les monedes 
que li van passar per les mans. Les antiguitats també el tenien 
entretingut. Sabia de tot, i quan desconeixia quelcom, no li 
faltava temps perquè a la nit “empollava” molt per a poguer 
discutir la jugada en coneixement de causa.

Un bon dia, li va despertar interès el Carnaval de Reus; dit i 
fet, va formar un col·lectiu l’any 1978 i tot d’un plegat es van 
embarcar amb l’aventura. Van posar el carnaval als carrers  
sense saber l’èxit que podrien tindre que, per cert, van des-
bordar totes les previsions. Un carnaval dels que en seguim 
gaudint. A aquell col·lectiu se li deu que, avui, el poguem 
disfrutar als 30 llargs anys del seu inici.

Va ser el primer Governador del Carnaval al 1978 i recordem 
que el primer capital  aportat va ser l’ingrés d’un duro de plata 
a la banca “Mas Sardà”.

El que no es podia esperar mai l’Estanis, és que hagués de 
morir un 23F, i mentre el vetllàvem al Tanatori Municipal, es 
feia al mateix Rei Carnestoltes al saló noble d’ “El Olimpo”. 
Què hi farem?!.  Com deia aquell: “no som res...”

Per la meva amistat, voldria manifestar el més sentit condol 
des d’aquí  juntament amb el dels seus amics, que adrecem 
a la seva família.

Estanis, sempre et recordarem.
                                            

Antoni Zaragoza Mercade

Instauració del Carnaval de Reus 1978. -“El Governador” (Estanis 
Pedrola), mostrant els “pebrots” al poble. Al seu costat el “Batlle” (Jaume 
Amenós), plegats, a l’arribada a Reus pel Paseig Mata.

Fa uns dies saltava a un primer pla de l’actualitat una noticia 
que ens va deixar sorpresos i a la vegada indignats.

Un jurat popular de Vigo ha absolt a Jacobo Piñeiro del doble 
assessinat al juliol de 2007 de dos joves Isaac Perez, de 27 
anys i Julio Anderson Luciano, de 32 al que els va propinar 
fins a 57 ganivetades, algunes a la cara de les víctimes.

El propi Jacobo es va declarar en el seu moment autor de les 
dues morts i les proves aportades per la fiscalia i per la policia 
científica així ho corroboren. Després del doble assassinat, 
Jacobo Piñeiro va romandre durant hores al domicili on es 
van cometre els fets luctuosos i abans de sortir-ne va obrir 
el gas per tal de provocar una explosió i  eliminar proves del 
que havia succeït.

El motiu près en consideració pel Jurat popular per exculpar 
a l’autor dels crims ha estat legítima defensa en base a l’argu-
ment de que a Jacobo li va entrar un pànic insuperable davant 
la possibilitat de ser violat pels joves morts.

Tant la Fiscalia com l’acusació particular recorreran una 
sentència que ens sembla una autèntica vergonya i una pro-
vocació. Es tracta en definitiva d’un crim homofòbic jutjat des 
d’una òptica igualment homofòbica.

H2O, Col.lectiu GLBT del Camp de Tarragona lamenta pro-
fundament aquest fet i es solidaritza amb les convocatòries 
de concentracions que s’estan preparant pel proper dia 7 
simultàniament a Madrid i Vigo.

H2O, Col.lectiu GLBT del Camp de Tarragona

Sorpresos i indignats
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“Girar el Crist
a les tres gràcies
és quelcom que no es pot explicar”

Joan Marsal, Clavari de la Reial Congregació de la Puríssima Sang

Joan Marsal viurà per primer cop la Setmana Santa a Reus com a Clavari de la Reial 
Congregació de la Puríssima Sang. De moment ha decidit fer un canvi en l’itinerari 
de la processó del Sant Sepulcre, la de Divendres Sant al vespre. Però això serà 
després que ell sigui l’encarregat de girar el Sant Crist de la Sang cara el públic, en 
el tradicional acte de “Les Tres Gràcies”. 

Enguany la processó del Sant Sepulcre canvia d’itinerari, no? 
Se suprimeixen del recorregut els carrers del Recs i de Llovera. Aquest any 
la processó tindrà un camí més curt i creuarà per la Plaça del Prim abans 
de seguir per la Raval de Santa Anna. 

Perquè s’ha decidit fer aquest canvi de recorregut? 
Bàsicament perquè ningú arribava a veure el principal pas de la processó, 
el del Sant Sepulcre, que per qüestions de protocol va el darrer. Clar, quan 
el Sant Sepulcre arribava ja eren gairebé les 11 de la nit, i moltes persones 
ja havien deixat de seguir la processó. Això és una llàstima perquè ell és el 
vertader protagonista de la nit. 

A més també hi havia poc públic a la part del carrer del Recs...  
Aquest carrer es recorria per una qüestió històrica. Abans la processó pas-
sava per davant de les presons, per poder passar ben a prop dels presos. 
Per això els itineraris del segle XVIII sempre tenien al recorregut el carrer 
de la Presó. Un cop aquesta es va situar al carrer del Recs, la processó va 
haver de canviar el camí. Ara els temps han canviat i preferim donar un toc 
més solemne a l’acte. 

Enguany hi haurà un pas més el Divendres Sant, oi? 
Es tracta d’un pas que representa la llançada que Jesús va rebre al costat. 

La duran la gent de l´Arxiconfraria del Sant Crist de la Creu, que sumaran 
un armat amb la llança al Sant Crist que ja tenien, una obra de l’any 1939. 

I també tenim un altre pas restaurat, a través d’un conveni amb la 
Diputació de Tarragona.
Aquest any s’ha restaurat el pas de la Germandat de Sant Josep Obrer, 
“Primera caiguda de Jesús”, obra de Joan Sotoca. Que representa, amb 
tres  figures, com Crist va caure duent la creu fins al Calvari.   

Vostè serà primera vegada, com a Clavari, el responsable de girar 
el Crist durant “Les Tres Gràcies”, un acte molt emotiu a la 
ciutat. Com se sent? 
Encara no sé com ho viuré. En tinc moltes ganes, perquè us enganyaria si 
digués que, en presentar-me a clavari, no vaig pensar en el moment en que 
es gira el Crist. És quelcom que no es pot explicar en paraules, un moment 
de respecte al silenci. Perquè amb cinc mil persones que hi ha en aquell 
moment a la plaça de la Sang, no se sent a ningú. Un cop hagi passat crec 
que ja seré capaç de trobar les paraules... o no, no se sap. 

Text: Marc Càmara
Foto: RD
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DIVENDRES 3 D’ABRIL
20.15 h
A la Sala de l’Auditori del Palau Bofarull de 
la Diputació de Tarragona, PREGÓ DE LA 
SETMANA SANTA DE REUS, a càrrec 
Excel·lentíssim Sr. Antonio Pont Amenós, 
President d’Honor de Borges. 

DIUMENGE DE RAMS  5 D’ABRIL
11.00 h
Parròquia de Sant Josep Obrer, Benedicció dels 
Rams, amb la col·laboració de la Germandat de 
Sant Josep Obrer. En acabar la Missa Solemne 
de Palmes tots els confrares i els devots podran 
fer ofrena de clavells blancs i grocs al Crist de la 
Primera Caiguda.
11.00 h
A la plaça de la Puríssima Sang, Benedicció 
dels Rams, per iniciar després al temple de 
la Puríssima Sang la Santa Missa solemne de 
Palmes. Acompanyaran l’acte amb un petit 
concert la Banda Nous Amics de Reus. 
11.30 h
Parròquia de Sant Francesc d’Assís, a la plaça 
del Palo Santo, Benedicció dels Rams, amb la 
col·laboració de la Confraria del Nostre Pare 
Jesús del Calvari.
12.00 h
Benedicció de Rams davant del Mercat Central. 
En acabar en processó fins a l’església de Sant 
Joan, Santa Missa del Diumenge de Rams.
12.30 h
A la Parròquia de Sant Bernat Calbó, Benedicció 
dels Rams

17.45 h 
L’Arxiconfraria del Sant Crist de la Creu tras-
lladarà la venerada imatge del Sant Crist a la 
capella de les Germanetes del pobres per tal 
de dur a terme un solemne ofici religiós i via-
crucis. En acabar trasllat de la venerada imatge 
a la seva parròquia habitual, acompanyat de la 
Confraria de Sant Josep i Sant Jaume amb la 
Creu dels Improperis.
20.00 h
A l’església de Sant Francesc d’Assís, SOLEMNE 
MISSA, amb la participació de la Confraria del 
Nostre Pare Jesús del Calvari.

DILLUNS SANT, 6 D’ABRIL
De Dilluns a Dimecres Sant a la Parròquia de 
Sant Joan Baptista de 10 a 13 hores del matí i 
de 18 a 21 del vespre adoració i ofrenes florals 
al a Venerada Imatge del Sant Crist de la Creu. 
20.30 h 
Al Temple de la Reial Congregació de la 
Puríssima Sang de N.S.J., CONCERT DE 
MÚSICA SACRA. Organitza Carrutxa, col·labora 
R.C.P.S de N.S.J.

DIMARTS SANT, 7 D’ABRIL
SOLEMNE PROCESSÓ DE L’AMARGURA    
20.15 h
Coorganitzada per la Confraria de Sant Tomàs 
d’Aquino «Els Estudiants» i la Confraria de 
la Verge de l’Amargura, i amb la participació 
dels Armats de la Reial Congregació de la 
Puríssima Sang de N.S.J. Hi assistiran com 
a invitats els TIMBALERS DE CALANDA, amb 

una representació de la Cofradía Nuestro Padre 
Jesús de la ciutat de Calanda. La Confraria de 
Sant Tomàs d’Aquino (els Estudiants) sortirà 
del Temple de la Puríssima Sang, continuant 
pel raval de Pallol, plaça de Catalunya, raval 
de Santa Anna i plaça de Prim. La Confraria de 
la Verge de l’Amargura sortirà de l’església de 
Sant Joan i continuarà pel carrers Prat de la 
Riba, Sardà i Cailà, Sant Joan i  plaça de Prim, 
on es trobarà amb la Confraria de Sant Tomàs 
d’Aquino. Continuaran el recorregut conjunt pel 
raval de Jesús, raval de Martí Folguera i carrer 
Misericòrdia. En arribar el pas dels Estudiants a 
l’Institut Salvador Vilaseca els Armats de la RCP 
Sang oferiran una exhibició. 

DIMECRES SANT, 8 D’ABRIL
De 17.00 a  21.00 h
Al Temple de la Reial Congregació de la 
Puríssima Sang, VISITA, ADORACIÓ I OFRENES 
a la Venerada Imatge del Sant Crist de la Sang.
De 18.00 a 21.00 h
A l’església de Sant Francesc d’Assís, OFRENA 
DEL CLAVELL I DEL CIRIAL. Tots els confrares 
i devots podran fer ofrena dels clavells, de color 
vermell i blanc, que portaran els passos a les 
processons de Dijous i Divendres Sant. Així 
mateix, es podrà col·laborar a sufragar els ciris 
del Pas de la Verge del Calvari.
SOLEMNE PROCESSÓ DEL PRENDIMENT
20.30 h
Organitzada per la Germandat de Sant Miquel 
Arcàngel, la Confraria dels Sants Just i Pastor 
i la Confraria de Jesús de l’Amargura, i amb la 
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participació dels Armats de la Reial Congregació 
de la Puríssima Sang de N.S.J. En arribar a la 
plaça del Mercadal, CANTE DE SAETAS. Ens 
acompanyaran com a invitats l’AGRUPACIÓ 
D’ARMATS DE VALLS I LA CONFRARIA DE 
L’ASSOTAMENT DE JESÚS DE RIUDOMS, 
coneguda popularment com «la Confraria de 
LES PEINETES», ja que són senyores les que 
hi participen, la CONFRARIA D’ALUMNES I 
EXALUMNES DEL COL·LEGI PARE CLARET DE 
VALLS i la BANDA DE CORNETES I TAMBORS 
DE LA CONFRARIA SANT TOMÀS D’AQUINO 
(ELS ESTUDIANTS). RECORREGUT: Sortirà del 
Temple de la Puríssima Sang i continuarà pel 
raval de St. Pere, Fossar Vell, carrer Major, 
plaça del Mercadal, carrer Monterols, plaça de 
Prim, raval de Jesús, raval de Martí Folguera i 
carrer de Misericòrdia, per acabar a l’església 
de Sant Francesc d’Assís. Al començament del 
Raval Martí Folguera, l’ORFEÓ REUSENC canta-
rà una cançó a cada un dels tres passos.
SOLEMNE PROCESSÓ PENITENCIAL
20.30 h
Pels carrers del barri de Sant Josep Obrer. 
Sortirà del Col·legi Rosa Sensat i continuarà per 
l’av. de Mas Abelló fins a la rotonda, on donarà 
el tomb, per baixar un altre cop per l’av. Mas 
Abelló fins arribar a la Parròquia. Organitzada 
per la Germandat de Sant Josep Obrer. Els 
acompanyen la Germandat de St. Isidre i Sta. 
Llúcia amb el seu pas del Davallament de la 
Creu i l’Arxiconfraria del Sant Crist de la Creu 
que són portadors del Sant Crist.

DIJOUS SANT, 9 D’ABRIL 
De 9.00 a 22.45 h
Al Temple de la Reial Congregació de la 
Puríssima Sang, VISITA, ADORACIÓ I OFRENES 
a la Venerada Imatge del Sant Crist de la Sang.
10.00h.  
A la Parròquia de Sant Joan Baptista de 10h. 

del matí  a 20h. del vespre, adoració i  ofrenes 
florals a la Venerada Imatge del Sant Crist de 
la Creu. 
19.00 h
A la parròquia de Sant Josep Obrer, celebració 
litúrgica de la Cena del Senyor, amb el lavatori 
de peus.
20.30 h
A la parròquia de Sant Bernat Calbó, Cena del 
Senyor i trasllat del Santíssim al Monument. 
20.45 h
A la capella del Santíssim de la Parròquia de 
Sant Francesc d’Assís, VETLLA DE PREGÀRIA 
EUCARÍSTICA.
21.00 h
Temple de la Reial Congregació de la Puríssima 
Sang, Solemne Missa de la CENA del SENYOR. 

SOLEMNE PROCESSÓ DEL SILENCI
22.00 h
A la Parròquia de Sant Francesc d’Assís, con-
centració i recollida d’atxes. Hi podran partici-
par, amb vesta i cucurulla, els membres d’altres 
confraries que tinguin la voluntat d’acompanyar 
els misteris del Nostre Pare Jesús del Calvari i 
de la Verge del Calvari.
22.45 h
Entrega de l’estendard a la Confraria Sant 
Tomàs d’Aquino. Tot seguit, el Confrare Major, 
Antonio Martínez Peralta, dipositarà als peus 
del Nostre Pare Jesús del Calvari una arqueta 
amb la relació nominal dels confrares difunts 
des de l’any fundacional de 1944.
23.00 h
Sortida des de l’església de Sant Francesc 
d’Assís de la Solemne PROCESSÓ DEL SILENCI. 
Organitzada per la Confraria del Nostre Pare 
Jesús del Calvari, amb la participació dels 
Armats de la Reial Congregació de la Puríssima 
Sang de N.S.J., seguirà el següent itinerari: 
carrer de Misericòrdia, raval de Robuster, carrer 

del Fossar Vell, carrer Major, plaça del Mercadal, 
carrer Monterols, plaça de Prim, carrer Llovera, 
carrer Prat de la Riba, per acabar amb la visita 
al Santíssim Sagrament a l’interior de la par-
ròquia de Sant Joan Baptista. L’Arxiconfraria 
del Sant Crist de la Creu rebrà a les portes de 
l’església la Processó del Silenci. 

DIVENDRES SANT, 10 D’ABRIL
07.00 h
SOLEMNE I TRADICIONAL VIACRUCIS, cente-
nari a la ciutat, organitzat per l’Arxiconfraria del 
Sant Crist de la Creu, amb la participació dels 
Armats de la Reial Congregació de la Puríssima 
Sang de N.S.J., la Creu dels Improperis de la 
Confraria de Sant Josep i Sant Jaume, Misteri 
de l’Oració a l’Hort de la Confraria La Salle, 
Nostre Pare Jesús del Calvari i Verge del Calvari 
de la Confraria de Nostre Pare Jesús del Calvari, 
la Verònica de la Confraria de la Verònica, l’Ecce 
Mater Tua de la Congregació Mariana de la Mare 
de Déu de Misericòrdia i Sant Lluís Gonçaga, 
els presidents de l’Agrupació d’Associacions 
de Setmana Santa i les representacions de les 
altres confraries de la Setmana Santa de Reus. 
Seguirà el següent recorregut: sortirà de la 
parròquia de Sant Joan, continuarà pel carrer 
Prat de la Riba,  passeig Sunyer, plaça de les 
Oques, carrer de Sant Joan, plaça de Prim, car-
rer Llovera i carrer Prat de la Riba i  finalitzarà a 
la Parròquia de Sant Joan amb la veneració de 
la Imatge del Sant Crist de la Creu.
08.30 h
SOLEMNE VIACRUCIS, pels Barris Fortuny i 
Juroca, organitzat per la parròquia i la Confraria 
de Sant Bernat Calbó.
09.00 h
A la Parròquia de Sant Josep Obrer, SOLEMNE 
VIACRUCIS, organitzat per la Germandat de 
Sant Josep Obrer, amb el Misteri de la Primera 
Caiguda de Jesús.
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Al Temple de la Reial Congregació de la 
Puríssima Sang, SOLEMNE VIACRUCIS, amb la 
venerada imatge del Sant Crist de la Sang.
10.45 h
A la Plaça de la Sang demostració de diver-
ses formacions a càrrec dels Armats 
de la R.C.P.S. de N.S.J.
11.30 h
Trasllat de la Venerada imatge del Sant Crist 
de la Sang, des de la seva església titu-
lar fins a l’església Prioral de Sant Pere pel 
seu recorregut tradicional. L’Escolania del Sant 
Crist i la Capella de Cantors i músics, dirigits 
per la mestra Sílvia Virgili i Guinovart, interpre-
taran el tradicional “Vexilla Regis”.
12.00 h
A la Prioral de Sant Pere, presidida per la 
Venerable Imatge del Sant Crist de la Sang, 
SOLEMNE FUNCIÓ DE L’AGONIA.  Predicada 
per Mn. Santiago Soro Roca,Delegat de 
Càritas Diocesana de Taragona, Rector de 
Santa María de Salou, Llicenciat en Història. 
La part musical i les peces de les Set Paraules 
aniran a càrrec de l’Escolania i de la Capella 
de Cantors del Sant Crist de la Sang i 
acompanyades a l’orgue pel mestre Josep M. 
Mas Bonet; en acabar, interpretaran el Credo 
i el  Miserere. Serà retransmesa en directe 
per Ràdio Reus, Ona Mitjana, Cadena 
SER. 1.026 kHz.
14.30 h
Des de la Prioral de Sant Pere, RETORN EN 
PROCESSÓ DEL SANT CRIST DE LA SANG a la 
seva església titular pel recorregut tradicional. 
En arribar-hi la Sagrada Imatge, emotiu, solem-
ne i tradicional moment de demanar les TRES 
GRÀCIES al Diví Crucificat. Tot seguit, adoració 
a la sagrada imatge del Sant Crist. Serà retrans-
mès en directe per Canal Reus TV.

17.00 h
Al temple de la Reial Congregació de la 
Puríssima Sang de N.S.J.i a les parròquies de 
Sant Josep Obrer, Sant Joan Baptista i Sant 
Francesc d’Assís, CELEBRACIÓ LITÚRGICA DE 
LA PASSIÓ I MORT DEL SENYOR.
17.00 h
A la parròquia de Sant Francesc celebració 
de la Passió del Senyor.  17.00 h A la 
parròquia de Sant Bernat Calbó i a la de Sant 
Josep Obrer,  celebració litúrgica de la Mort 
del Senyor. 
SOLEMNE PROCESSÓ DEL SANT 
ENTERRAMENT, CELEBRADA A REUS DES DE 
TEMPS IMMEMORIALS 
20.00 h
Organitzada per la Reial Congregació de la 
Puríssima Sang de N.S.J. amb la participació 
de les disset congregacions, arxiconfraries, 
confraries i germandats de la Setmana Santa 
de Reus. La processó surt de la Prioral de Sant 
Pere a l’hora exacta de les 20 hores, donada 
pel Campanar i segueix per la plaça de Sant 
Pere, Fossar Vell, ravals de Robuster, Martí 
Folguera i Jesús, plaça de Prim, raval de 
Santa Anna, plaça de Catalunya i raval del 
Pallol per acabar al Temple de la Puríssima 
Sang. Queda anul·lat el recorregut pels 
carrers de Sant Joan, Recs, plaça del 
Condesito i Llovera. L’Estendard Principal de 
la Reial Congregació serà portat pel Sr. Joan 
Sabater Escudé, president del Reus Deportiu. 
Després de l’entrada del Misteri del Crist 
Jacent en el Sant Sepulcre a la seva esglé-
sia titular, ADORACIÓ DE LA VENERADA 
IMATGE DEL SANT CRIST DE LA SANG 
com a cloenda de la Solemne Processó del 
Sant Enterrament que es celebra a Reus des 
del segle XVI. 

DISSABTE SANT, 11 D’ABRIL
18.00 h
Al Temple de la Reial Congregació de la 
Puríssima Sang, VENERACIÓ i OFRENA de 
FLORS BLANQUES a la MARE  de DÉU de la 
SOLEDAT.
18.30 h
A la parròquia de Sant Francesc VESPRES 
SOLEMNES acompanyant  Maria Desolada. 
19.30 h
Al Temple de la Reial Congregació de la 
Puríssima Sang, acte de VETLLA a la MARE  de 
DÉU  de la SOLEDAT.
Cant de la Salve, de l’Stabat Mater i dels Goigs 
de la Mare de Déu de la Soledat. La part musical 
serà interpretada per l’Escolania i la Capella de 
Cantors del Sant Crist de la Sang dirigits per la 
mestra Sílvia Virgili i Guinovart.
22.30 h
A la Parròquia de Sant Francesc d’Assís i de Sant 
Bernat Calbó solemne VETLLA  PASQUAL. 
23.00 h
A la Parròquia de Sant Joan, VETLLA PASQUAL.

DIUMENGE DE RESURRECCIÓ,  12 D’ABRIL 
11.00 h
Al Temple de la Reial Congregació de la 
Puríssima Sang de N.S.J., SANTA MISSA i 
antiquíssim i tradicional acte sacramental de 
la FUNCIÓ DE LA CORONACIÓ DEL SENYOR 
que se celebra a la Reial Congregació des del 
1557. Coronarà la nena Carlota Jounou Eraso, 
ajudada per les nenes Anna Jounou Eraso, 
Marta Aluja Olesti, Blanca Jofré Molné i Paula 
Pitarg Farriol.
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Reus va acollir els passats 13, 14, i 15 de febrer el 
IV Congrés Català de congregacions, germandats i 
confraries de Setmana Santa, seguint els passos de 
Tarragona, Girona i Barcelona, les tres seus anteriors 
d’aquest congrés que se celebra cada dos anys.

L’organització va anar a càrrec de l’Agrupació d’as-
sociacions i confraries de la Setmana Santa de Reus, 
amb el suport de les institucions civils i eclesiàsti-
ques, bàsiques en el desenvolupament del Congrés.

Reus va ser durant tres dies la capital de la Setmana 
Santa catalana, sota el lema “Passió per la Setmana 
Santa”. La paraula passió entesa com un fet històric-
religiós en que els cristians recordem els últims dies 
de la vida de Jesús, i la passió (podem anomenar-la 
també emoció) que els reusencs sentim per la nostra 
Setmana Santa heretada dels nostres avantpassats 
i que formen part del nostre patrimoni religiós, 
cultural, tradicional i artístic que volem transmetre 
al món actual.

Després de viure tres dies plens de passat i present, 
no volem perdre de vista el futur. El congrés ha de 
ser un punt de partida perquè la Setmana Santa 
de Reus, amb una suma d’esforços, recuperi vells 
projectes i estableixi nous reptes; el més important, 
treballar conjuntament amb les noves generacions 
per mantenir una tradició que forma part de la nostra 
identitat com a poble.

Francesc Xavier Sirolla i Obré
Director del IV Congrés de congregacions, 
germandats i confraries.

El que va néixer, l’any 1999, com una simple enquadernació interna on es recollien 
tots els actes i processons en que els Armats de la Sang participaven, amb els seus 
horaris de concentració, quadrants de Vetlles i Guàrdies; ha esdevingut una publicació 
pública anomenada l’Opuscle dels Armats de la Sang de Reus, en el qual, sense perdre 
el seu signe d’identitat del seu origen, personalitats de la Reial Congregació, o inclòs de 
fora de l’entitat, però vinculades molt estretament amb la Cohort Romana, expressen 
obertament el seu sentiment vers l’antiquíssima tradició dels Armats de la Sang. També 
es recullen activitats realitzades per l’esquadra romana, així com es fan saber novetats, 
projectes, i opinions dels mateixos Armats.

Durant vuit anys, l’Opuscle dels Armats ha estat l’únic que s’ha presentat públicament. 
La resta de les confraries, congregacions i germandats de Reus editen el seu propi 
opuscle intern i el reparteixen entre els seus congregants i col·laboradors, fins que l’any 
passat en que la Pia Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia s’animà a presentar el seu 
programa públicament per primera vegada.

En aquests anys, la presentació del nostre Opuscle s’ha consolidat com un acte més 
dins la Setmana Santa reusenca, i de passar a presentar-lo senzillament a la Sala de 
Reunions del Temple de la Reial Congregació amb la presència d’una vintena persones, 
ara es celebra a l’interior de l’església de la Puríssima Sang i al costat de la Venerable 
Imatge del Sant Crist de la Sang i amb l’església a vessar.

Els presentadors han estat des dels mateixos Armats fins a personalitats reusenques a 
autoritats polítiques. Enguany, per presentar la desena edició, tenim una il·lustríssima 
personalitat reusenca: el Molt Honorable Sr. Ernest Benach i Pascual, President del 
Parlament de Catalunya.
El que va ser un senzill acte s’ha transformat en tot un solemne acte dins la nostra 
Setmana Santa. Creiem que contribuïm a fer ciutat, fer país, i com a mantenir les tra-
dicions dels nostres avantpassats. Aquest és el nostre objectiu de nostre Opuscle. Per 
molts anys !!!

Força i Honor !!!

Armats de la Sang de Reus

Mantenir les tradicions IV Congrés Català
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Reus tornarà a vestir-se de llibres i roses per la tradicional 
Diada de Sant Jordi. Enguany està previst que la festa es 
desenvolupi en nous espais, com el Carrer Major, la Plaça del 
Castell o les Peixateries Velles, així com la Plaça Mercadal. 
La voluntat és dinamitzar la jornada, fer-la més amena, amb 
activitats de tota índola durant tot el dia.  

Finalment la Festa de Sant Jordi es continuarà cel·lebrant 
a la Plaça Mercadal. Aquesta és la decissió que ha pres el 
consistori reusenc després de reunir-se amb les entitats, 
les llibreries i les floristeries, i de consensuar amb tots els 
agents que la Diada no es traslladi, de moment, a la Plaça de 
la Llibertat. Amb tot, la voluntat és que Sant Jordi adquireixi 
un caire més dinàmic i participatiu, i per això s’ha dissenyat 
un recorregut de parades, estants i activitats que trascorrerà 
pel Carrer Major, les Peixateries Velles, el Carrer de la Mar 
i l’Àbsis i finalment la Plaça del Castell, abans de tornar al 
Mercadal. 

Com ja va sent habitual, la ciutat i tots els reusencs es regala 
una rosa i un llibre per Sant Jordi. Enguany tenim sobre 
la taula propostes literàries vinculades al territori. Aquest 
any s’ha editat “El Guaita” un recull d’articles periodístics 
que el ja desaparegut Claudi Arnavat va escriure entre el 
1986 i el 1999, una bona proposta per aquells que vulgui 
rellegir la història de la ciutat a través de l’ull crític d’aquest 
emblemàtic reusenc. “Historiografia de Reus” també podria 
ser una bona proposta pels que busquen conèixer millor 
el municipi, aquest cop, a través de la ploma de diversos 
historiadors reusencs. Una proposta més trencadora és la 
de Ramón Gomis, que ens presenta “Retrats Mes o Menys 
Impertinents”, o “El Roquís”, de l’autor Pere Gebellí. 

Compreu el llibre que compreu, el que torna a quedar clar, és 
que Reus continua enamorat de Sant Jordi. Enguany la festa 
compta amb més d’una cinquantena d’entitats participants, i 
s’espera que els carrers es tornin a omplir de gent amb una 
rosa a la mà i un llibre sota el braç.   

Text: Marc Càmara
Fotos: Niepce
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Reus, enamorats
de Sant Jordi
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Jazz, malgrat la crisi
Del 17 al 25 d’abril se celebrarà a 
Reus la sisena edició del Festival 
Internacional de Jazz. Es tracta d’una 
edició afectada per la crisi que es nota 
en una reducció de les ajudes que es 
rebien fet que ha fet replantejar als 
organitzadors algunes de les previ-
sions que hi havia. 
Malgrat tot, el show no s’atura i 
aquella setmana la ciutat tornarà 
a viure el Jazz de la mà d’alguns 

dels grans. La que ho és més és la 
nova figura americana Ann Hampton 
Callaway, una vocalista que compon, 
fa arranjaments i toca el piano i de 
qui el New York Times ha dit que 
“cap cantant actual” pot igualar la 
seva “impressionant” bellesa vocal. Es 
podrà comprovar el proper 25 d’abril 
a dos quarts de deu de la nit al Teatre 
Fortuny. Les entrades costen entre 
10 i 35 euros.

A banda, el festival porta també a 
James Carter Quintet; Alvin Queen 
Trio; Terol, Mezquida i Campos; Fast3; 
o Clara Luna Quartet que farà un 
homenatge a Cole Porter. El Keyboard 
Lounge també acollirà un homenatge 
a Miles Davis.
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Teatre Fortuny
Divendres 17 d’abril, 21.30h
30 / 20 / 10€
JAMES CARTER QUINTET
James Carter, Saxos 
Dwight Adams, Trompeta 
Gerard Gibbs, Piano
Ralphe Armstrong, Contrabaix 
Leonard King, Batería 

Teatre Bartrina 
Dissabte 18 d’abril, 21.30h
25 / 15 / 10 €
ALVIN QUEEN TRIO 
Alvin Queen, bateria
Reginald Johnson, contrabaix
Ignasi Terraza, piano
 
Keyboard Jazz Lounge
Dilluns 20 d’abril, 20.30h
5€ 
TEROL, MEZQUIDA & CAMPOS
Joan Terol, bateria
Marco Mezquida, piano
Nuno Campos, contrabaix

Xalet Serra
Dimarts 21 d’abril, 21.30h
5€
LLIURE ALBIR
Gerard Marsal, saxos 
Conrad Setó, piano 
Xavi Masjoan, batería

Musulungo
Dimecres 22 d’abril, 22.00h
5€ 
FAST3
Dave Wilkinson, guitarra
Phil Wilkinson, orgue
Caspar St. Charles, bateria

Keyboard Jazz Lounge
Dijous 23 d’abril, 22.00h
10 € 
CLARA LUNA QUARTET
Clara Luna, veu
Jose Alberto Medina, piano
Rai Ferrer, contrabaix
Xavi Maureta, batería

Santa Llúcia
Divendres 24 d’abril, 22.00h
10 € 
CÀLID RECORD A MILES DAVIS
AMB THE KEYBOARD’S 9 
Camilo Rey, saxo alt
Iván Sáez, saxo Baríton
Xavi de la Salud, trompeta
Aureli Andrés, trombó
Juanmi Marzá, trompa
Toni Chisvert, tuba
Jorge Varela, piano
Jordi Vendrell, contrabaix
Fernando García-Ramos, bateria

Teatre Fortuny
Dissabte 25 d’abril, 21.30h  
AN - 35 / 25 / 10 € 
ANN HAMPTON CALLAWAY
& TRIO
Ann Hampton Callaway, vocals
Hervé Sellin, piano
Darryl Hall, contrabaix
Douglas Sides, batería

PROGRAMA
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Pit i amunt ! 
a la U.R.V.
El mes de febrer del 2008, la Colla Castellera dels Xiquets 
de Reus i la Universitat Rovira i Virgili (URV), van subscriure 
dos convenis de col·laboració, amb l’objectiu de desenvolupar 
programes d’investigació, docència, divulgació i promoció de la 
cultura castellera, i també pel reconeixement de les activitats 
de formació de la Colla com a crèdits de lliure elecció pels 
estudiants de la URV. Una de les primeres col·laboracions 
resultants d’aquells convenis fou el reconeixement de 
crèdits lliures pel curs ‘Castells i Món Casteller. Una mirada 
multidisciplinar’ que enguany, i després de l’èxit assolit l’any 
passat, celebra la segona edició.

Més enllà del contingut del curs que, amb la voluntat d’oferir 
una visió el més àmplia possible del que signifiquen els castells 
com a realitat cultural i social, inclou aproximacions des dels 
camps de les ciències de la salut, l’antropologia, el periodisme 
o la sociologia, ens trobem davant d’una iniciativa pionera dins 
el món universitari a l’hora d’oferir un curs amb contingut 
tant teòric com pràctic sobre el món casteller doncs, a més 
de les diferents ponències, s’hi inclou la participació en assajos 
i una diada amb els Xiquets de Reus. Fins ara, el més similar 
en aquest sentit havia estat el reconeixement de crèdits per 
part d’alguna universitat per la simple pertinença a una colla 
castellera.

Cal destacar que aquestes jornades s’enmarquen dins la 
voluntat de la Colla d’obrir-se a la ciutadania i a les 
institucions, tant de Reus com de la província en general, 
oferint llurs instal·lacions i la possibilitat de participar en 
activitats organitzades per ella, per tal d’esdevenir un element 
més proper dins la realitat social. El fet d’acollir més d’una 
cinquantena d’estudiants i aficionats als castells permetrà a 
aquests participants, a més, viure la realitat castellera de molt 
més aprop i, fins i tot, fer el primer pas per entrar a formar 
part dels Xiquets de Reus, en un moment en què la Colla 
necessita tots els efectius possibles per encarar els nous 
reptes que es presenten a partir d’aquesta primavera, que 
passen per consolidar en primer lloc els castells de la gamma 
bàsica de 8, afrontar deprés el 2de8 amb folre i, qui sap, si 
mirar més enllà en un futur no tant llunyà... 

Text: David Barceló
Foto: Cedida
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Del 13 al 17 de maig torna a Reus la 
Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi, 
que enguany arriba a la seva 13a edició 
amb la novetat d’una major implicació 
del Caer, el Centre d’Arts Escèniques 
de Reus, que presentarà un total de 
quatre espectacles de companyies 
catalanes.

L’espectacle inaugural, que es 
representarà dos dies consecutius, el 
13 i el 14 de maig, es dirà “Concert 
en clau de risc” i serà protagonitzat 
per vuit artistes de circ de diferents 
especialitats que es mouran al ritme 
de les músiques de Pascal Comelade 
i la Bel Canto Orquestra. La peça la 
dirigeix Manel Trias.

També el Caer és responsable de 
“Déu n’hi do”, que coprodueix amb 

la companyia Àticus, i en què dos 
actors-acròbates aprofiten l’excusa del 
muntatge d’una estructura per a exhibir 
les seves tècniques. 

Zirkus Frak presentarà “Anderdesí” 
(Circus Sardine) - també en coproducció  
amb el CAER - una proposta més 
experimental que gira a l’entorn del 
paper dels animals al circ.  Finalment, 
Deados mostrarà “Kampingplatz”, 
de petit format i minimalista, on es 
converteix una tenda de campanya en 
una petita carpa de circ. 

El Circ és una de les noves apostes 
del Caer i, de fet, està previst que 
espectacles d’aquestes disciplines 
s’incorporin a les programacions dels 
teatres Fortuny i Bartrina.

Trapezi, de nou
4



Medicina avançada
L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Tarragona) ha 
posat recentment en funcionament el nou accelerador lineal 
que es preveu permeti tractar una setantena de pacients per 
dia. La inversió realitzada a les instal·lacions és d’uns 3,5 
milions d’euros i es tracta del segon aparell d’aquest tipus 
que té el centre.

El nou aparell permetrà eliminar els torns de nit actuals que es 
feien entre les 22 hores i les 3 de la matinada. S’ha construït 
sota els jardins del centre en un espai de 450 metres quadrats 
que compta amb mesures de protecció reforçades.

L’accelerador, que disposa d’una tecnologia moderna que 
ofereix un tractament més precís del tumor, permetrà reduir 
l’activitat de l’antiga unitat de cobalt que podria deixar d’usar-
se a finals d’any.

Quan es faci el trasllat cap al nou hospital del Tecnoparc, el 
nou accelerador es mantindrà en l’actual ubicació. D’aquesta 
manera, es tindran tres acceleradors a Reus, dos en el nou 

hospital i aquest al centre de la ciutat. 
El primer accelerador lineal es va instal·lar a l’Hospital de Sant 
Joan de Reus l’any 2000. Des de llavors, atén al voltant d’un 
centenar de persones al dia en els torns de matí, tarda i nit. 

Text: Núria Valls
Foto: Cedida
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Audi Q5
Si preferim els cotxes grans i amb virtuts 
per moure’s pel camp, el Q5 és una bona 
elecció. La veritat és que Audi ja feia temps 
que buscava un vehicle per competir amb el 
tan exitós X3 de la marca BMW. 
L’ Audi és un tot-camí lleuger; és a dir, 
disposa de tracció a les quatre rodes, però 
no duu diferencial antiblocant ni reductora, 
i els angles per sortejar els obstacles són 
limitats. 
Estèticament és molt semblant al seu germà 
gran, el Q7. Línies rodones i característiques 
d’Audi, ja que incorpora en les òptiques 
davanteres els Leds. La línia exterior es pot 
adaptar al gust del consumidor. El Q5 el 
podem “vestir” amb roba esportiva amb el 
paquet S Line o el podem disfressar amb 
roba més rural amb el paquet Off Road 
Style, que inclou protector dels baixos del 
cotxe i llantes de 19 polzades. 
L’interior no dista tant dels altres models de 
la marca i, a l’entrar, si no fos per l’alçada, 
diríem que estem dintre d’un A4. Tampoc 
és estrany, ja que comparteixen plataforma. 
Per dins, plàstics tous de bon tacte i aire 
modern. Naturalment l’interior està ple de 
raconets per a posar-hi coses petites, mòbil, 
cartera..etc. 

La posició del conductor és còmoda i 
trobem ràpidament la postura ideal.  
Amb 4’63 metres és fàcil carregar el Q5: 
540 litres de capacitat, 1.560 litres amb els 
seients abaixats, a més el maleter disposa 
d’un doble fons per posar-hi coses de petit 
tamany. Els ocupants de les places del 
darrera aniran còmodes, amb gran espai 
per les cames i seients reclinables, perfecte 
per fer quilòmetres. Aquest Audi disposa 
de suspensions toves, que no transmeten 
esportivitat però sí comoditat. 
Al volant, el Q5 no es mostra tan àgil com 
un turisme, però és més polivalent. Gràcies 
a l’ABS intel·ligent, aquest Audi interpreta el 
sòl que estem trepitjant (sorra, neu, asfalt...) 
i adapta la frenada i la tracció per aconse-
guir la millor adherència.  

Preu 
Consum 

Canvi DSG 
Disseny 
Versàtil 

Fotos: Cedides

M
ot

or

Gerard López Molet

Una de les novetats que incorpora Audi és el 
nou canvi DSG de 7 marxes. Gràcies al doble 
embragatge, és una delícia pujar i baixar 
marxes. En quan als motors, el Q5 disposa 
de dues motoritzacións dièsel de 170 i 240 
cv. En benzina, trobem dos FSI de 211 i 240 
cv. Els preus oscil·len entre els 43.200 euros 
el més bàsic, fins els 51.900 euros el més 
complert.

El Ford Fiesta s’ofereix amb dues carros-
series, de 3 i 5 portes. Disposa de motors 
dièsel de 68 i 90 cv.; en benzina de 60 a 
120 cv. Totes les versions porten canvis de 
5 marxes. 
Els preus oscil·len des dels 12.180 euros la 
versió més econòmica, fins als 16.380 euros 
el model més complert.

EL TAMANY IMPORTA?
Ford Fiesta

L’eterna pregunta, que en el cas dels cotxes 
té una resposta clara, depèn de perquè. 
Aquest mes presentem dues novetats per 
a tots els gustos. El primer és el nou Ford 
Fiesta, un cotxe que ja necessitava una 
evolució i la veritat és que l’han encertat. 
Per començar direm que el petit utilitari 
és menys pesat que l’anterior, de manera 
que el consum es redueix notablement. 
Curiosament, la percepció al volant és que 
conduïm un cotxe més gran i robust ja que 
gaudeix d’una bona estabilitat per un cotxe 
d’aquestes dimensions. 
Amb menys de 4 metres, el Fiesta es con-
verteix en un fantàstic aliat per moure’s per 
la ciutat. És un cotxe molt àgil i fàcil d’apar-
car; llàstima de la direcció, que transmet 
poc el tacte de l’asfalt.  
No és casual que si mireu el Ford Fiesta 
us recordi a un altre model, el Mazda 2. 
Comparteixen la mateixa plataforma.  
A part d’un exterior més modern amb línies 

més rodones, l’interior també s’ha posat al 
dia. El lloc del conductor és adaptable al 
cent per cent. Volant ajustable en profunditat 
i altura, seients amb múltiples posicions i 
bona subjecció lateral. El panell d’instru-
ments no és molt modern, però és gran i 
ofereix una lectura ràpida de la velocitat 
i les revolucions. La qualitat dels plàstics 
interiors és bona, tacte tou, i ben pintat. A 
la part central disposa de forats per posar 
llaunes o el mòbil. 
Les places del darrera són petites però 
ben resoltes i més còmodes que en altres 
models com l’Ibiza o el 207. Tot i això no 
és recomanable pujar persones que superin 
l’1’80 d’alçada. La versió 3 portes té un 
accés fàcil i l’espai per entrar és correcte. 
El Fiesta porta de sèrie Airbag de genolls i 
el sistema EasyFuel que impedeix omplir el 
carburant equivocat; per contra no porta de 
sèrie l’ ESP. 

Àgil
Consum
Preu

Direcció
No porta ESP de sèrie 
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Antoni Zaragoza

Les Germanetes dels Pobres a Reus
van arribar el 1866
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Era costum en èpoques no 
massa llunyanes l’expressió 
poc afalagadora “...si no em 
vol ningú aniré a les ger-
manetes...”, o en comentari 
d’amenaça “...et portarem a 
les germanetes!”.
Les Germanetes dels pobres, 
com a ordre religiosa, es va 
instal·lar a Reus l’any 1866 
per acollir persones de pocs 
recursos. En principi, tenien 
la seva residència en una 
casa de lloguer al carrer de 
Santa Paula i gràcies al patri-
otisme de l’Alcalde, Josep 
Roselló i la col·laboració del 
Prior de Sant Pere, Mossèn 
Aleix, van fer possible la rea-
litat del projecte. Ells van fer 
possible una forma de com-
batre la pobresa,  convertint-
se en incansables protectors 
de la benemèrita i abnegada 
institució.  
Aquella comunitat de religi-
oses, en atenció a les fina-
litats altruistes que duien a 
terme, van ser respectades 
per la Junta Revolucionaria 
de 1869, quan van manar 
dissoldre totes les comuni-
tats religioses de la ciutat.    
Recordem la plaça de les 
monges, (avui plaça del 
Prim) pertanyents a un altre 
comunitat de religioses, les 
van fer fora, fins que, acaba-
da la tempesta va tornar la 
calma i van reanudar la seva 

activitat, adquirint uns ter-
renys al carrer de l’Amargura 
on hi van construir l’església 
i convent (de clausura) que 
molts vam viure. 
A la dècada del 60 es van 
traslladar a la carretera 
d’Alcolea per acabar desapa-
reixent de Reus, traslladant-
se a la casa central. 
Altres esglésies i convents 
van patir l’anticlericalisme 
que regnava en aquells 
moments  per tot l’estat 
espanyol.    
La reprovable expressió de 
l’inici, sortosament, ja s’ha 
perdut dintre de les famílies; 
avui, si una persona arriba 
a vella i disposa de propie-
tats o béns, són els propis 
els que fan els seus càlculs 
cercant una rendibilitat eco-
nòmica i moral. 
Possiblement, l’ordre ja té 
establertes unes condicions  
que no volem comentar, 
però, que resulten benefi-
cioses per a  determinades  
situacions i que permeten 
cercar una solució digna per 
la seva existència en un cen-
tre d’aquest tipus i evitar ser 
víctimes de la soledat.    
Sempre he pensat que les 
germanetes dels pobres han 
passat d’aquests romanços, 
i dic romanços, perquè la 
seva tasca sempre ha estat 
extraordinària. Una tasca 

que segons per qui, pot ser 
mal vista, mal pagada, etc., 
però és efectiva.        
Els reusencs sempre hem 
valorat i mirat amb bons ulls 
la seva labor altruista. 
Tanmateix, l’evolució amb 
els anys ha demostrat ser 
efectiva, beneficiant a perso-
nes que les han necessitat. 
No ha estat a canvi de res, 
perquè han aportat les seves 
propietats quelcom que feia 
obrir els ulls als egoistes, 
però, altres casos que hem 
viscut  es tractava de perso-
nes  que, pel seu compor-
tament, no sabien on caure 
morts, sense recursos de 
cap tipus. Si tenien la sort 
de ser recollides per les 
germanetes, feien un canvi 
extraordinari i la seva condi-
ció com a persona suposava 
una gran millora. Els reu-
sencs estàvem orgullosos 

de la seva contribució. El 
desig de tota persona gran 
era cercar la felicitat que 
alguns no havien tingut mai 
per causa d’una vida desor-
denada, d’abandonament, i 
per la seva rebeldia, morint 
poc a poc sense adquirir 
un la felicitat. És aquí quan 
entra en joc, donant acolli-
ment als desamarrats.        
Avui, tot ha canviat i les 
necessitat no són tant com 
als inicis, gràcies a la pen-
sió de jubilació, sigui alta 
o baixa.        
En fi, avui en dia tenim un 
edifici modern per a cobrir 
les necessitats que es plante-
gen en aquests establiments 
residencials. Del vell edifici 
només queda el record dels 
que l’hem conegut que si ara 
passem per aquell indret, 
ens vindrà a la memòria pel 
que va suposar per Reus.
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