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REUS

ENSENYAMENT

Més de 90 alumnes, a la fase estatal
de la V Olimpíada d’Economia

MEDI AMBIENT
CEDIDA

Fins a 32 equips de 36 centres d’arreu de l’Estat competeixen a Reus per alçar-se amb el premi
OLÍVIA MOLET

Mónica Pérez

La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili esdevé enguany l’amfitriona de
la V Olimpíada Espanyola d’Economia, que arriba a la capital del
Baix Camp per coincidir amb
la commemoració dels 25 anys
d’aquests estudis a Reus. Fins a
32 equips de 36 centres competiran a partir d’avui per destriar
l’estudiant més brillant, en una
prova que aplega vora 90 alumnes procedents d’arreu de l’Estat.
De moment, la jornada d’ahir,
la primera de les tres en què els
estudiants romandran al municipi per al desenvolupament de
les Olimpíades, els va servir per
coneixér una mica més la ciutat,
de què ja havien sentit a parlar, i
molt, en bona part per l’aparició
ahir a Google doodle sobre l’arquitecte Antoni Gaudí, vinculat
també a Ruidoms. Els més de 90
estudiants van visitar el Gaudí
Centre, les façanes modernistes,
la Plaça del Mercadal, el Campanar i el Centre de Lectura. Tots
ells van dividir-se en diferents
grups per tal de poder gaudir al

Els estudiants van realitzra ahir una visita al centre de Reus.

màxim dels indrets abans de citar-se a la Sala Santa Llúcia, on
va tenir lloc la recepció oficial als
participants de la mà de l’alcalde
de Reus Carles Pellicer.
A partir d’avui, doncs, tindrà

lloc la competició pròpiament
dita. Els estudiants hauran d’enfrontar-se a una única prova que
inclou una part pràctica i una de
tòrica per tal de demostrar els
seus coneixements a l’entorn

del món de l’economia. Malgrat
que han arribat formant part de
grups de tres persones, prenen
part de la prova de manera individual. Tots ells, estudiants de
segon de batxillerat, han estat
triats com els alumnes més destacats per a cada zona, d’entre els
centres educatius que es van presentar a la tria de manera voluntària, i esdevindran universitaris
aquest proper curs.
Hi haurà 10 estudiants premiats
S’han establert fins a 10 premis,
corresponents als deu millors
estudiants, que a més de contingut en metàl·lic també estan
dotats amb material bibliogràfic.
A més, el grup amb els tres estudiants més destacats i el centre
de secundària d’on hagi sorgit el
guanyador absolut també rebran
el seu guardó.
Una comissió acadèmica
de l’Asociación Española de la
Olimpiada Económica revisarà
les proves de tots els estudiants
aquesta mateixa tarda, i demà divendres tindrà lloc el lliurament
dels reconeixements.

La regidora de Medi Ambient ha iniciat els treballs.

El camí del Mas de les Monges
es reobrirà la setmana vinent
La regidoria de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Reus ha
iniciat aquesta setmana el treballa d’arranjament del camí
del Mas de les Monges, tallat al
trànsit de vehicles des de finals
de 2012 pel perill que suposava
l’esvoranc causat per les pluges
i l’erosió de la riera que hi passa
a tocar.
L’execució de les obres duraran, aproximadament, una setmana i consistiran en la construcció d’una escullera amb
pedres d’entre 1.000 i 1.500
quilos, sanejar l’asfalt deteriorat i formigonar de nou, desviar

l’aigua perquè no torni a trencar el camí i finalment atalussar
amb terra, compactar i abocar
capa de terra vegetal per fer
plantació de canya comuna.
Des de gener de l’any passat,
es va començar a formar un esvoranc entre el camí del Mas de
les Monges i el barranc de Mas
Calbó.
L’esvoranc s’ha anat engrandint, sobretot cada vegada que
hi hagut episodis de pluges.
El forat va deixar al descobert
tubs de la canonada d’impulsió i l’alimentació elèctrica del
bombament d’aigües residuals.
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El Tomb trasllada el centre
comercial a Internet
La nova web va ser presentada ahir al local dels Xiquets de Reus
S. C.

Traslladar el centre comercial de
Reus a Internet. Aquest és l’objectiu de la nova pàgina web de
l’associació comercial El Tomb
de Reus, que va ser presentada
ahir al local de la colla castellera
dels Xiquets de Reus, amb motiu
de la nova col·laboració que s’ha
posat en marxa entre l’associa-

ció comercial i la colla castellera.
Optimitzada per a mòbils, la
nova pàgina web de l’associació
El Tomb de Reus inclou un cercador en el què, introduint marques, articles o serveis, dirigeix
a l’usuari als establiments relacionats. A més, també inclou un
directori amb els establiments
del Tomb de Reus, dividits en

grups d’activitat –compres, oci
i restauració i bellesa i serveis–.
D’altra banda, cada establiment s’ubica al mapa i compta
amb una fitxa, amb les seves
dades bàsiques, així com amb
l’accès al seu perfil a les diferents
xarxes socials, com Twitter, Facebook o Instagram; i les seves
ofertes.

El president del Tomb, el president dels Xiquets de Reus i el vicepresident del Tomb.

