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El Congrés Nacional de
Joves Cambres tindrà
lloc a Reus del 26 al 28
d’octubre
El Congrés Nacional de Joves
Cambres tindrà lloc a Reus
del 26 al 28 d’octubre. Entre
els objectius fixats per la Jove
Cambra Internacional (JCI) de
Reus, organitzadora, figuren
la de donar a conèixer la ciutat als prop de 200 membres
actius, personalitats rellevants
en la història de les entitats
locals, simpatitzants i relatius
arribats d’arreu de Catalunya,
així com una representació
internacional de l’entitat. Com
a una de les àrees importants
d’aquesta entitat, la formació,
comptaran amb les conferències i cursos de primer ordre
impartides pel director Hub
Innovació de la URV el cap
de gestió d’innovació ACCIÓ,
Raimon Samsó, coach professional i financer o Xesco Espar,
coach esportiu i emocional.

El Cicle de Cinema
continua avui amb la
projecció de ‘Un cuento
chino’
El setè Cicle de Cinema, organitzat pel Centre Llatinoamericà de Reus, continuarà avui
amb la pel·lícula argentina ‘Un
cuento chino’, que es projectarà a partir de les vuit del vespre al Casal de les Dones. ‘Un
cuento chino’, que va obtenir
l’any passat el Premi Goya a la
millor pel·lícula iberoamericana, és una comèdia en què
un cop més destaca Ricardo
Darín, un personatge solitari
i rondinaire, que ha d’assumir
un insòlit canvi en la seva vida
rutinària. Encara que la història –en clau d’humor– sembli
absurda, està basada en un fet
real. El Cicle es realitza al Casal
de Dones amb la col·laboració
de la Regidoria de Participació
i el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació i el Casal
de les Dones.

Oriol Pujol assegura a Reus que «no
serà CiU qui trenqui pactes»
«Certs acords a Reus i altres ciutats no condicionaran la nostra política nacional», afirma
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«Estic molt convençut que en
cap cas això –certs acords a Reus
i altres ciutats– ha de condicionar la nostra política». Així es
va expressar ahir el president
del grup parlamentari de CiU
i número 3 a la llista de CiU per
Barcelona a les eleccions al Parlament, Oriol Pujol, en una conferència al Círcol de Reus, sobre
l’horitzó que es planteja entorn
al pacte de govern a Reus entre
CiU i PP després de la manifestació de l’11 de setembre i el debat
actual sobre el sobiranisme.
Acompanyat per l’alcalde de
Valls i cap de llista de CiU a les
comarques de Tarragona, Albert
Batet, i l’alcalde de Reus i número 3 de CiU per la demarcació,
Carles Pellicer, Pujol va assegurar que «no serà CiU qui trenqui
pactes». «Sorprèn la facilitat del
PP de deixar-se influenciar. Pot
passar que se li mani que canvïi
la seva política a Reus, però no
ho canviarà CiU», va continuar
l’actual secretari general de CDC.
«Voluntat de la majoria»
En el marc de la conferència que
va oferir davant més de 200 persones, Pujol va assegurar que «no
és només una causa econòmica,
són 35 anys articulant un Estat
que no ha pogut ser». «Se’ns titlla
de rupturistes. El tema és la ruptura? El que estem plantejant és
si s’acceptarà o no la voluntat de
la majoria», va reivindicar Pujol.
Pujol també va subratllar la
importància dels pròxims comicis. «Són les eleccions de
la nostra vida. Catalunya té la
oportunitat de decidir si vol empetitir-se o emprendre el camí
de la llibertat. Què ens ofereix
ara Espanya? Rebutgen el plantejament de CiU i del president
Mas però no proposen cap alternativa. No ofereixen solucions,
actuen amb agressivitat contra

A l’esquerra, Carles Pellicer, Oriol Pujol i Albert Batet, ahir al vespre al Círcol.

«No és només una causa
econòmica, són 35 anys
articulant un Estat que
no ha pogut ser»
A excepció del PP, tots
els Grups Municipals
presentaran mocions
sobiranistes al Ple
la nostra cultura i la nostra llengua, i, lluny d’oferir un projecte
engrescador, diuen que volen
espanyolitzar Catalunya», va dir.
Debat sobiranista al Ple
Un debat entorn al futur de Catalunya que eclipsarà el proper Ple
de l’Ajuntament de Reus divendres, on també s’han de debatre
els canvis en les ordenances fiscals i els impostos de l’any vinent.
I és que, a excepció del PP, la resta

de partits polítics amb representació a l’Ajuntament –CiU, PSC,
Ara Reus i la CUP– presentaran
textos, que s’hauran de debatre
i votar, sobre el camí que s’ha de
seguir a Catalunya després de la
multitudinària manifestació del
passat 11 de setembre.
Així, CiU, que governa a la ciutat juntament amb el PP, presentarà una moció similar a la que va
ser aprovada recentment al Parlament de Catalunya, demanant
que el consistori reusenc «es posicioni a favor del dret a decidir
i de la realització d’un consulta
ciutadana» tot i que obviant el
terme «independència».
Dret a decidir
Per la seva banda, el principal
partit a l’oposició, el PSC, també centra part del seu text en el
«dret a decidir» dels ciutadans
de Catalunya, davant «l’ofensiva

recentralitzadora que ha estat
considerada inconstitucional
en reiterades ocasions pel Consell de Garanties Estatutàries».
Per això, els socialistes reusencs
proposen que el nou Parlament
sorgit de les eleccions del 25 de
novembre promogui un referèndum o consulta, acordat però,
«en el marc de la legalitat». En
aquesta línia, el partit municipalista Ara Reus també demana
impulsar una consulta a la ciutadania.
La CUP va més enllà i, en la
seva moció, demanarà que Reus
es declari «territori català lliure»,
tal com ja han fet altres ciutats
de la demarcació, com Tortosa
i Valls, governades per convergents. ERC, sense representació a
l’Ajuntament, també va registrar
una moció en aquesta línia que,
finalment no serà defensada per
cap Grup Municipal.

La Fundació Privada
Reddis lliura les
beques a diversos
estudiants de la URV
La sala d’actes de la Fundació
Privada Reddis acollirà avui,
a partir de les set de la tarda,
l’acte de lliurament de les que
beques que la Fundació atorga,
des de l’any 1995, a estudiants
de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de
la Universitat Rovira i Virgili
(URV) que realitzen una estada
acadèmica en una universitat
estrangera. La dotació total, de
15 mil euros, es repartirà entre
els 21 estudiants en funció del
nombre de mesos que hagin
estat a l’estranger. Els estudiants van escollir universitats
d’Irlanda, Holanda, Romania,
de Gran Canaria, de Madrid,
d’Escòcia, d’Àustria i d’Itàlia, entre altres. En total, nou
alumnes van gaudir d’una estada de deu mesos i els dotze
alumnes restants, de cinc mesos. L’acte serà presidit pel president de la Fundació Privada
Reddis, Valero Camps, la degana de la Facultat d’Economia i
Empresa de la URV, Maria Glòria Barberà, i el responsable
de Relacions Institucionals de
la Facultat d’Economia i Empresa també de la URV, Albert
Fonts.
D’altra banda, també avui
a partir de les set de la tarda,
s’inaugurarà el nou curs de la
Facultat de Medicina, a la capital del Baix Camp. A l’acte,
presidit pel rector de la URV,
Francesc Xavier Grau i la degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut,
Montserrat Giralt, es lliuraran
els premis Sant Lluc, amb un
import global de 1.200 euros
i que la Fundació atorga cada
any a alumnes de Medicina.
També es lliuraran les beques
postdoctorals per a la realització de la tesi doctoral, amb
una dotació de 7.800 euros.
La inauguració tindrà lloc a la
Facultat de Medicina de Reus i
comptarà amb la presència del
vicepresident de la Fundació
Privada Reddis, Josep Roig.

