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● La sort va somriure el
cap de setmana passat a
Reus, ja que l’administra-
ció 8, situada al Camí de
l’Aleixar, va donar el dis-
sabte un suculent primer
premi del sorteig de la Lo-
tería Nacional amb el nú-
mero 69897. Segons ex-
plicava ahir l’amo de l’ad-
ministració premiada, Oc-
tavi Vila, s’han repartit un
total de 3.540.000 euros, i
hi ha hagut 10 encertants.

Davant d’aquesta impor-
tant xifra econòmica, Vila
va mostrar la seva satisfac-
ció per les persones a qui
ha tocat, i va afegir que la
seva alegria encara és ma-
jor tenint en compte que el
premi s’ha pogut donar
just abans d’unes dates tan
assenyalades com les de
Nadal. Va recordar, però,
que aquest no és el primer
cop que atorga una quanti-
tat destacable, ja que el
2008 va repartir, també

amb la Lotería Nacional,
un milió d’euros amb el
número 17160. A banda,
l’Organización Nacional
de Ciegos de España (ON-
CE) va deixar en el sorteig
del 4 de desembre 245.000
euros al Vendrell, i
105.000 a Vila-seca amb
el Bonocupón. Enguany,
l’organització ha atorgat
més de 140 milions a Cata-
lunya, entre els quals hi ha
nou Cuponazos i el Sorteig
Extraordinari de Tardor.

Una administració de Reus reparteix
3,5 milions de la Lotería Nacional

G.P. / Reus

Els responsables de l’administració 8 de Reus, mostrant ahir el número premiat. / J.C. LEÓN

El passeig de la Boca de la
Mina separa, amb una dis-
tància que es pot calcular
en quilòmetres, el centre
de la ciutat amb el complex
educatiu, i per això gairebé
és obligat agafar el cotxe o
la moto per arribar-hi. No
hi ha cap parada d’autobús
que deixi o reculli els
alumnes al davant o gaire-
bé a la porta del centre i la
més propera és la que hi ha
a l’Institut Pere Mata, a
uns centenars de metres.
Per això la majoria hi van
amb un mitjà particular,
perquè encara que l’em-
presa Reus Transport Pú-
blic va augmentar el juliol
les freqüències dels auto-
busos que hi arriben, en al-
guns casos els estudiants
no tenen temps de sortir de
classe i anar a la parada
just per agafar l’autobús,
per la qual cosa, han d’aca-
bar esperant-se una bona
estona perquè arribi el se-
güent.

Pels alumnes el servei és
incomplet. Com que no hi
ha habitatges ni comerços
al voltant i la il·luminació
pública escasseja, el camí
del centre educatiu a la pa-
rada de bus s’ha convertit
en un pas insegur. La zona,
a més, està poc urbanitza-
da i, per tant, tampoc hi ha
voreres que protegeixin els
vianants, i com que el pas
de vehicles és estret, els
alumnes prefereixen aga-
far el cotxe o la moto que
no pas anar-hi amb auto-

bús. Una de les estudiants,
per exemple, va explicar
que en tota la setmana no
mou el cotxe, i si ho fa, no-
més és per anar a l’EOI.

Al costat de l’EOI hi ha
l’Escola d’Art i Disseny, i
el director, Joaquim Vila-
franca, va reconèixer que
«millorar l’accés estaria
bé» però no en va voler fer
un gra massa: «Estem se-
parats del centre i ho tenim
assumit.» Pel que fa la di-
rectora de l’EOI, Mercè
Arasa, va dir que potser sí
que farien falta més auto-
busos, però «la gent tam-
poc l’utilitza tant», perquè
vénen en vehicle particu-
lar.

Els alumnes de l’EOI de Reus opinen
que és poc accessible, que hi falta

una parada de bus i més il·luminació
El complex educatiu està poc urbanitzat i es converteix en una zona poc segura

● Els alumnes de l’Escola Oficial d’Idiomes i els
de l’Escola d’Art i Disseny comparteixen el mateix
perímetre de pàrquing, tot i que cada un dels dos
centres fa el manteniment per separat del sector
d’aparcament que li pertany. Fa poc, la Diputació
de Tarragona ha tornat a asfaltar i ha col·locat il·lu-
minació nova al pàrquing més a tocar de l’Escola
d’Art i Disseny –hi ha invertit més de 120.000 eu-
ros–, mentre que la de l’EOI continua sense arre-
glar-se, ja que, per exemple, no està ni tan sols as-
faltat. A més, durant les hores de màxima afluència
d’estudiants, a les tardes, és quan es nota el trànsit
que hi ha a la zona, de manera que alguns alumnes
han de deixar el cotxe fora del recinte perquè els
seus vehicles ja no hi caben. Els estudiants coinci-
dien a queixar-se pel que fa el fet que el pàrquing
està mal il·luminat, però la directora del centre,
Mercè Arasa, no va fer-hi cap referència.

● No hi ha cap autobús de l’empresa
Reus Transport Públic que en el seu
recorregut pari just davant de l’Esco-
la Oficial d’Idiomes, l’Escola d’Art i

Els estudiants opten per desplaçar-se amb vehicle propi. / N.R.

N.R. / Reus Disseny i l’Escola Pública d’Educa-
ció Especial Alba de Reus. La parada
més propera és a l’Institut Pere Mata,
i els alumnes, en cas que vulguin uti-
litzar el transport públic, han de ca-

minar uns quants centenars de me-
tres per una zona no només solitària i
deshabitada, sinó també poc il·lumi-
nada. Per això, els que poden prefe-
reixen anar-hi amb vehicle propi.

Pàrquing poc il·luminat

● Les àrees d’Educació i
Formació de l’Ajuntament
a través de Reus Esport i
Lleure estan ultimant els
detalls del Parc de Nadal,
que obrirà portes a partir
del 27 de desembre al matí
(11.00 h). La major part
dels 6.500 m² de superfície
i el centenar d’activitats
que s’han programat giren
al voltant de l’astronomia,
amb motiu de l’Any Inter-
nacional de l’Astronomia
que promou la Unesco.
D’aquesta manera, els
nens i nenes podran desco-
brir les constel·lacions per
mitjà d’un planetari que
s’instal·larà a l’interior de
les instal·lacions, i també
podran simular una passe-
jada lunar, disfrutar de
projeccions en tres dimen-
sions amb imatges de
l’univers o fer experi-
ments sobre la investiga-
ció aeroespacial.

Aquestes només són al-
gunes de les prop de cent
activitats que les famílies
podran realitzar fins al 4
de gener, però en total
s’han creat una vuitantena
d’espais diferents: l’espai
dels més petits; tallers, ha-
bilitats i creació; els infla-
bles; l’alimentació i la sa-
lut; consciència i compro-
mís; zona jove, el teatre
dels contes, etc. Com a no-
vetat, el Centre de Lectura
de Reus, i amb motiu del
seu 150è aniversari, vol
col·laborar també en les
activitats del Parc de Na-
dal, i per això, la secció de
Tecnologia-Astronomia,
juntament amb l’Associa-
ció Astronòmica de Torro-
ja de Priorat, han assesso-
rat en l’organització dels

diferents tallers del parc.
Una altra entitat que també
hi serà present és la Cam-
bra de comerç de Reus,
que vol sensibilitzar la po-
blació sobre la importàn-
cia de la Borsa Internacio-
nal de Cereals 2010. Al re-
cinte de la Fira de Reus
també s’hi podran trobar
altres entitats, com
l’Agència Catalana de
Protecció de Dades.

El Parc de Nadal de Reus
s’obrirà el dia 27 i tindrà més

de 6.500 m² i un centenar
d’activitats relacionades

amb l’astronomia
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Superfície i activitats
� Més de 6.500 m²
� Més de 80 espais i

un centenar
d’activitats

� Prop de 450
monitors

Horaris
� De les 11.00 h a les

21.00 h, excepte el
dia 31, que es
tancarà una hora
abans, i el dia 1,
que no s’obrirà

Preu
� Entrada general: 5

euros
Abonament 5
entrades: 22 euros
Abonament 10
entrades: 40 euros

� De 0 a 2 anys i
majors de 18 anys:
entrada gratuïta

� Descomptes amb el
carnet jove, família
nombrosa i grups

� Les entrades es
poden comprar a les
taquilles del parc o
a l’oficina de
turisme

Transport públic
� Servei de bus

gratuït des de la
plaça de la Llibertat
fins al recinte firal

LES DADES


