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Maria del Mar Escoda i Serres 

Presidenta 

 

José Antonio, Maria Teresa i Bartolo, 
Descaseu en pau ! 

 
 

Un mes difícil i trist per als veïns del barri. Ens ha deixat el nostre amic José Antonio 

Martínez Castillo, “Jou”, força conegut entre nosaltres. Era el germà de la Montse, 

cunyat de l’Antonio i tiet de l’Adrià Abadia, el nostre Dj que tant ha col·laborat amb 

nosaltres. 

També ens ha deixat la Maria Teresa Montblanch i Pujol, companya del nostre amic 

Santiago Juan Bono, després d’una llarga malaltia. 

A tots dos el nostre sentiment de dolor més profund i el nostre condol a les famílies i 

amics. 

Fora del barri també hem patit la pèrdua d’un home molt estimat entre nosaltres i 

entres tots els reusencs de bé. El nostre amic i company del moviment veïnal, Sr. 

Bartolomé Pluma Marianas. Era President de l’Associació de Veïns de Blancafort i va 

ser membre de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus, entre altres coses. El 

nostre pèsam a la familia i amics.  

A tots tres, els trobarem molt a faltar. Descanseu en pau!  

L’únic missatge reconfortant és la jubilació efectiva del nostre bon amic i durant ,més 

de 28 anys Conserge del Centre Cívic “Mestral”, el Jaume Pellicé. Que descansis i t’ho 

passis d’allò més bé, ho tens ben merescut. Una forta abraçada! 

 

 

 



S o m  G a u d í                                                   P à g i n a  | 4 

 

Necrològica 

 

 

José Antonio Martínez Castillo 

Lamentem molt profundament la defunció del nostre bon veí i amic, José Antonio, “Jou”. La seva mort 

ens ha deixat consternat i poc temps abans del desenllaç final, vàrem estar amb ell. Una forta abraçada 

a tota la seva família, a la Montse, l’Antonio, l’Adrià, etc... “Jou”, reposa en pau! 

 

 

Maria Teresa Montblanch i Pujol 

Tornem a estar de dol al barri. Ens ha deixat la Maria Teresa, companya del Santi Juan. El nostre condol 

més sentit a la seva família i amics. Teresa, reposa en pau. 
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Activitat gener de 2021 
 

Dimarts 5 
Tarda: 

- Visita al barri de Ses Majestats els Reis.  
 

 
 

 

Dijous 7 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda: 

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Divendres 8 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Dilluns 11 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Dimarts 12 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Dimecres 13 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
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Tarda: 

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Dijous 14 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Divendres 15 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Dilluns 18 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
 

Dimarts 19 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Dimecres 20 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Dijous 21 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Divendres 22 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
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Dilluns 25 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Dimarts 26 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
 

Dimecres 27 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda: 

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
- Passejada pel barri amb el Plà de Desenvolupament Comunitari. 
- Campanya per fomentar el reciclatge de residus amb voluntaris d’entitats que recorrerà onze 

barris les properes setmanes. 
 

 
 

Dijous 28 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Divendres 29 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda: 

- Reunió amb la Regidopra d’Urbanisme Marina Berasategui. 
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Activitat febrer 2021 
 

Dilluns 1 
Matí: 

-  Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Dimarts 2 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda: 

- Presentació al barri dels educadors mediambientals. 
 

Dimecres 3 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
- Educadores ambientals al Barri Gaudí, concioenciant al veïnat que la brossa s’ha de dipositar 

dins els contenidors corresponents. 
 

 
 

Dijous 4 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Divendres 5 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
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Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Dilluns 8 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Dimarts 9 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda: 

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
- Reunió de la Junta amb una delegació del Partit dels Socialites de Catalunya. 

 

 
 

 

Dimecres 10 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Dijous 11 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
- Reunió a Alcaldia amb el Pla Comunitari. 

 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
- Visita del “Toubab” a l’associació. Segueix avançant el projecte “Un llibre per Kaolack” de la veu 

en tres cultures. 
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Divendres 12 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Dissabte 13 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Diumenge 14 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Dilluns 15 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda: 

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Dimarts 16 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
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Dimecres 17 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Dijous 18 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Divendres 19 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 

Dissabte 20 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Diumenge 21 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Dilluns 22 
Matí:  

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda: 

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Dimarts 23 
Matí: 

-  Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda: 

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Dimecres 24 
Matí: 

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
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Tarda: 
- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
- Visita al barri Gaudí de Reus de la Regidota de la Guardia Urbana, Dolors Vàzquiez, amb els 

agents de proximitat per tractar i compartir les diverses qüestions de seguretat i civisme al 
barri. 

 

 
 

 

Dijous 25 
Matí: 

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda: 

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Divendres 26 
Matí: 

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda: 

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Dissabte 27 
Matí: 

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda: 

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 

Diumenge 28 
Matí: 

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
 
Tarda: 

- Obertura de l’Oficina d’Atenció al Veïnat (cita prèvia). 
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Activitat Associació Any 2021 Gener Febrer Acumulat 

        

Serveis       

Obertura OAV 17 20 37 

Passejada pel barri 1   1 

Subtotal 18 20 38 

    Actvitat externa       

Participació a iniciativa FAVR 1   1 

Reunió Regidors Ajuntament 1 1 2 

Reunió tècnics Ajuntament 1 1 2 

Reunió amb Pla Comunitari   1 1 

Reunió amb formacions polítiques   1 1 

Activitats solidàries   1 1 

Subtotal 3 5 8 

    Total General 21 25 46 
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Història 

La imaginació sense límits de Gaudí 

A l'arquitecte Antoni Gaudí, la gent de la seva època no 
l’entenia gaire. Molts pensaven que estava xalat, i es burlaven 

de les seves idees. Però avui, milions de turistes visiten 
Barcelona per veure els edificis sorprenents que va crear 

 
La Pedrera és un dels 12 monuments que 
competeixen a Batalla monumental, el concurs 
de TV3 que escollirà el nou monument favorit 
dels catalans. La Casa Milà, l'edifici civil més 
emblemàtic de Gaudí, s'enfronta a l'Hospital de 
Sant Pau en el capítol que s'emet diumenge, 31 
de gener, a les 22.45 h. El guanyador de cada 
setmana l'escollirà el públic votant a través de 

les xarxes socials del 
programa: Facebook, Twitter i Instagram. Els sis 
monuments finalistes passaran a la gran final, 
que es disputarà en un programa especial en 
directe. En aquest mapa interactiu us 
n'expliquem més i us diem quins són la resta de 
monuments. 

 
1 Una creativitat prodigiosa 

 

 

Gaudí treballa envoltat de les seves creacions Trepax 
 
L'Antoni va néixer el 1852, i va ser un infant de 
salut molt delicada. Era de naturalesa dèbil, 
perquè tenia una malaltia de naixement. Per 
això fins als sis anys no va poder anar gaire a 
escola, i es passava moltes temporades aïllat al 

mas de la seva família. Quan es va trobar millor, 
va poder estudiar, però amb retard, i també va 
ajudar el seu pare, que era calderer, al taller. 
Veure com transformava el coure en tota mena 
de recipients va donar ales a la seva imaginació. 

 

Amor per la natura 
 
Era un nen molt intel·ligent i molt sensible. Li 
encantava fer llargues passejades pel camp. 
Quan ja va ser arquitecte, va trobar en les 
formes de la natura la inspiració per idear 

solucions mai vistes en cap edifici. I també per 
decorar les seves obres: hi ha tortugues que 
aguanten columnes, flors que s’enreden per les 
parets, insectes als poms de les portes…

 

https://www.ccma.cat/tv3/batalla-monumental/
https://www.facebook.com/BatallaTV3/
https://twitter.com/batallaTV3/
https://instagram.com/BatallaTV3
https://www.sapiens.cat/batalla-monumental/tot-punt-gran-batalla-monumental_203678_102.html
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Un estudiant distret 
 
Però no penseu que treia gaire bones notes, a 
l’escola d’arquitectura. Estava tan absorbit per 
totes les coses que li interessaven que no 
parava massa atenció a classe. Quan va acabar 
els estudis, un dels seus mestres fins i tot va dir: 
“No sé si hem donat el títol d’arquitecte a un 

geni o a un boig”. Gaudí deia que al món no hi 
ha estructures millors que el tronc d’un arbre o 
l’esquelet humà, perquè són formes naturals 
que fan perfectament la seva funció, i alhora 
són boniques. Ell va saber aplicar amb saviesa 
aquests principis als seus edificis

. 

2 Mans a l’obra 
 

 

Vista aèria de la Sagrada Família 
 
Li agradava treballar a peu d’obra, i tocava els 
materials amb les mans per veure si se li 
acudien maneres noves de fer coses. Com que 

coneixia la feina d’escultor, la de ferrer, la de 
ceramista, la de vidrier i la de fuster, sabia 
exactament què volia i com calia fer-ho. 

 

De tot una mica 
 
Va projectar cases de pisos, palaus i convents, 
també va dissenyar mobles, rajoles i fanals. 
Experimentava constantment i canviava les 
coses una vegada i una altra. Per això sempre 

trigava molt per acabar les feines. Alguns 
clients s’enfadaven força, però al final sempre 
podien presumir d’una obra irrepetible! 

 

Una urbanització de luxe 
 
Gaudí tenia una mica de mal geni i, quan 
treballava, era molt tossut. Amb l’únic client 
que s’entenia bé de debò era amb el seu amic 
Eusebi Güell, un empresari i polític molt ric que 
li va fer molts encàrrecs. Sempre li va donar 
llibertat per crear el que volgués. L’encàrrec 
principal va ser el Park Güell de Barcelona, que 

havia de ser una urbanització de luxe, amb 
seixanta cases enmig d’un jardí grandiós. Però 
el projecte va ser un fracàs, i al final de cases 
només se’n van fer tres. En una hi vivia Gaudí, i 
en una altra, Güell. Després l’espai es va 
transformar en un parc públic. 

 

3 Sis obres mestres de Gaudí a Barcelona 
 

Quan s'acabi el confinament, su convidem a descobrir aquestes sis joies de ben a prop! 
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1     És una caixa de música per viure-hi a dins? 
 

 

 
No, és la casa Vicens! Aquest va ser el primer 
projecte important de Gaudí. Li van encarregar 
quan tenia 30 anys, i el resultat li va donar força 
renom. Gaudí va fer servir un plantejament 

constructiu molt innovador, i així va crear la 
primera obra mestra del modernisme català. La 
façana recoberta de rajoles està inspirada en 
l’arquitectura islámica. 

. 

2     Han sortit les estrelles dins d’una casa?   

 

 

 
No, és el sostre del Palau Güell a ple dia! Gaudí 
tenia l’encàrrec de fer un edifici espectacular, i 
el client es va gastar una fortuna, però va 
quedar ben satisfet. A la casa, l’arquitecte hi va 
fer servir fins a 40 tipus diferents de columnes. 

Pertany al seu període orientalista: en aquell 
moment, Gaudí estava encisat per les 
construccions de terres llunyanes i exòtiques 
com l’Índia, Pèrsia i el Japó. 
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4 Hi ha un drac estirat sobre el terrat?  
 

 

 
No, és la teulada de la Casa Batlló, feta amb 
ceràmica vidriada de colors! En la façana 
d’aquesta casa, Gaudí hi va combinar pedra, 
ferro forjat, trossets de vidre i de ceràmica, i 
per tot això se la considera una de les mostres 
més creatives del seu treball. Per dins, 

l’arquitecte va concebre l’edifici com un 
organisme viu. Va aconseguir il·luminar i 
ventilar els espais interiors amb gran senzillesa i 
eficàcia. Avui diríem que l’edifici aplica principis 
ecològics! 

 

5 Són guerrers de l’espai que ens envaeixen? 
 

 
 

No, són les xemeneies i els conductes de 
ventilació de la Casa Milà! A l’edifici li va quedar 
el malnom popular de La Pedrera, a causa de 
les seves formes arrodonides i la façana 
ondulada. Ara ens encanta, però en temps de 
Gaudí se’n reien. Les famílies que hi vivien es 

queixaven que als seus pisos no hi havia cap 
paret recta, i que no hi podien posar els 
mobles. L’humorista Opisso va fer un acudit als 
diaris en què dibuixava la façana com si fos un 
garatge de zepelins... 
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5     Pot existir un cargol de pedra que s’enrosca més de 65 metres?   
 

 

 
No, són les escales interiors de les torres de la 
Sagrada Família! Ara n’hi ha vuit, però quan 
acabin el temple (es calcula que cap a l’any 
2026), n’hi haurà divuit. La Torre de Jesús, que 
coronarà l’edifici, farà 172 metres i serà la 

construcció més alta de Barcelona. Aquest és el 
projecte més monumental de Gaudí. S’hi va 
capficar tant, que sovint es quedava a dormir al 
seu estudi-taller dins de l’edifici. Hi va treballar 
durant quaranta-tres anys, fins que va morir. 

 

6     És una serp de mil colors per seure-hi a sobre? 
 

 

 
No, és el banc de la plaça principal del Park 
Güell! Fa 150 metres de llarg i està fet amb una 
tècnica típicament gaudiniana que s’anomena 
trencadís. Consisteix a enganxar sobre la 

superfície milers de trossets de rajoles, plats 
trencats i ampolles esmicolades. A Youtube 
trobareu una pila de vídeos per aprendre a fer 
manualitats ben vistoses! 
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El Reus ja desaparegut 

 
Fotos de la publicació al Facebook de Ramón 
Lavado Dominguez, “A carrossa no em guaya 

ningú”! 
 

La Bassa Nova. Construida a mitjans del segle XIX. Arribava l’aigua del Rec d’Almoster. Aviat es va 

convertir en un lloc d’esbarjo dels reusencs, sobretot a l’estiu, perquè estava rodejada d’abres i a 

l’aigua fresca es podien refrescar les síndries, els melons i el vinet. Estava entre el Camí de la Pedrera i 

el Passeig de la Boca de la Mina, un altre lloc preferit dels reusencs per l’esbarjo. Actualment es 

conserven les enrunes, amb el solar tancat, que feia temps que feia servir de magatzem de la Brigada 

Municipal. 
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El barri 

Passeig pel barri Gaudi 
 

AV Barri Gaudí, Mar Escoda 
PDC barri Gaudí, Joan Serena 

27/01/2021 15h 
 

1.- Av Barcelona, costat centre cívic Mestral 

Caldria treure la resta de soca del xiprer que va caure pel vent i enrajolar el forat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Rotonda entrada al barri.  

La vorera que envolta la rotonda, costat pàrquing te parts desenganxades que caldria reposar, també 

degut a les darrers pluges hi han una sèrie de escòrrecs que deixant al descobert la tanca perimetral del 

pàrquing. 
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3.- Lateral pàrquing costat rotonda. 

Caldria desbrossar els matolls i herbes del voltant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-  Av. Badalona i resta del barri. 

Substitució o reparació de les bandes sonores, estan molt 

deteriorades. 
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5.- Parc de Mas Carandell. 

Reparar lluminària del fanal situat a la dreta del Mas Carandell, també recordar la demanda de l’AV del 

barri Gaudí per instal·lar un nou fanal per il·luminar la zona d’entrada dels prefabricats. 

Treure les restes de soques dels pins malmesos pel vent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Pista esportiva Mas Carandell. 

Paperera xafada, llums fanal no funciona i no te tapa en les connexions elèctriques. 

Caldria fer neteja de fulles als voltants de la pista esportiva. 
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7.- Av  Saragossa. 

 Paviment malmès pels les arrels de l’arbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.- Pont barranc de l'Espinós – camí Pere Mata. 

Fa més de tres mesos que hi ha una arqueta oberta amb tanques al voltant, d’una instal·lació de tubs, 

semblen de desguàs, que provenen del pont de sota la via, de l'empresa Agrovial, SA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,- 
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Passeig Boca de la Mina – barranc de l’Espinos. 

Al costat del pont de sota el passeig de la Boca de la Mina, hi ha una canalització del barranc de l’Espinós 

al que han sostret part de la tanca perimetral, amb un perill de caiguda de persones i animals. 

 

 

 

  

 

 10.- Carrer de Figueres, costat escoles. 

 En tota la vorera de les escoles no hi ha cap paperera. 

 

 

 

11.-  Parc infantil, plaça Sagrada Família. 

 Elements jocs infantils força                

deteriorats. 
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12.-  Plaça Sagrada Família. 

  Caldria treure les restes de soca, replantar o enrajolar. 

 

13.- Av del Comerç – carrer Girona fins la rotonda d’entrada al barri. 

Rajoles voreres en mal estat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.- Plaça interior entre els centres cívics Mestral 

Caldria substituir la bombeta d’una de les lluminàries de la plaça, fa poca  
llum i es de color groc, comparada a la resta de llums de la plaça. 
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Antonio Montoya, secretario de la AV, en su sede, en el Centro Cívico – OLÍVIA MOLET 
 

La AV del Gaudí de Reus impulsará en el barrio una 
sociedad gastronómica propia 

 

La plataforma de debate Fòrum Gaudí 2024 trazará las líneas 
maestras del futuro de la entidad y de la zona 

 
 - Mónica Pérez – 11/02/2021 

 
La Asociación de Vecinos del barrio Gaudí pone 
en marcha el Fòrum Gaudí 2024, el segundo 
que sale adelante la actual Junta y que 
pretende, entre otras cuestiones, 
«reestructurar conceptos y objetivos» de la 
entidad, pero aborda también proyectos muy 
concretos: el barrio quiere configurar, en los 
próximos años, una sociedad gastronómica y 
también potenciar sus atractivos para atraer 
rutas culturales y rodajes, así como generar 
movimiento con «alguna propuesta que haga 
circular personas, cómo, por ejemplo, pasa con 
el mercado de anticuarios y almonedistas que 
se pone en el paseo Prim». La iniciativa, 
ambiciosa y singular «como lo es el barrio 
Gaudí», representa una plataforma de debate 
abierta donde, a través de reuniones y 
conversaciones, la Asociación de Vecinos cierra 
las líneas maestras de su futuro y, por lo tanto, 
del de la zona. 
 
Después, tal como concreta a su secretario, 
Antonio Montoya, todo pasa por Junta y se 
acaba aprobando en asamblea. La entidad 
cuenta actualmente con «una sesentena de 
socios» y, por eso, otra de sus prioridades es 

«llevar a cabo una campaña fuerte para ampliar 
la cifra», teniendo en cuenta que en el barrio 
«somos unos 3.000 habitantes». 
 
Del anterior Fòrum Gaudí –en 2019–, Montoya 
hace un balance «muy positivo» y recuerda que 
se activó porque «la Asociación de Vecinos 
había dejado de ser un en lo referente al barrio 
y, cuando la actual Junta entramos, con Maria 
del Mar Escoda como presidenta, supimos que 
eso tenía que cambiar». «Ahora estamos en 
una segunda fase, que se fundamenta en un 
análisis mucho más profundo y en el desarrollo 
de actividades», añade. El Fòrum Gaudí 2024 
«revisará qué es la entidad y redefinirá, si 
procede, su visión y sus valores: el civismo, el 
respeto y la convivencia». También se quiere 
«redefinir la financiación» de la asociación, que 
se sustenta «en un 65% con recursos propios» y 
destina las subvenciones «a compras como la 
impresora para hacer la revista». Aparte, 
«repasaremos los servicios que ofrecemos» y 
«plantearemos el acuerdo con el 
administrador». La plataforma de debate 
pondrá igualmente bajo el foco la Oficina de 
Atención en el Vecindario del barrio Gaudí, y 
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que es, tal como dice Montoya, «como una 
pequeña Oficina de Atención al Ciudadano 
(OAC)» donde «todo el mundo que tiene una 
inquietud puede contactar con nosotros». La 
Oficina «funciona ahora con cita previa» y trata 

«temas sociales, urbanísticos...». Esta ha sido, 
tal como describe el secretario de la Asociación 
de Vecinos, una de las herramientas que «ha 
hecho que volvamos a ser uno en lo referente 
al barrio». 

 

Potenciar los rodajes 
 
Con respecto a las fiestas de barrio, Montoya 
valora que «mantenemos una comisión» pero 
«aquí no es el más esencial, ni mucho menos.» 
Y apunta que «también tenemos que dar un 
giro de 180 grados a nuestra revista». La 
entidad cuenta desde hace pocos meses con un 
nuevo espacio, un módulo en Mas Carandell. 
«En esta nueva caracola », precisa el secretario 
de la Asociación de Vecinos, «queremos hacer 
actos sociales, y tenemos que pensar como 
iluminarla y amueblarla, pero nuestra sede 
seguirá siendo el Centro Cívico». El barrio 
también preparará una «fiesta de despido y 

bienvenida» con motivo del paso de la Escola 
Els Ganxets en el edificio de la Ciutat de Reus. 
La idea de la Sociedad Gastronómica del Barrio 
Gaudí bebe de «los encuentros que hacíamos 
antes en el bar Dario's» y «pasaría por alquilar 
un bar-restaurante del barrio donde la misma 
gente hiciera la comida», y también «haríamos 
algunas comidas populares al año» en «un 
espacio abierto», aunque «todo se tiene que 
hablar todavía». Sobre potenciar los rodajes, 
hay que recordar que artistas como Bad Gyal 
han grabado videoclips en el barrio y que «con 
los Amigos del barrio Fortuny y el Reus Ocult ya 
se pusieron en marcha visitas culturales». 
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El repte del barri Gaudí: Esdevenir un pol 
d’atracció per a la ciutadania 

 

L’entitat veïnal del barri Gaudí engega un pla estratègic fins al 
2024, en el qual vol potenciar l’eficiència, les sinergies amb 

altres entitats i tenir cura del soci 
 

 – C. Valls – 12/02/2021 

 

11.02.2021_REUS_Barri Gaudí 

 
L’associació veïnal del barri Gaudí de Reus vol 
potenciar la cohesió social i redefinir el seu full 
de ruta perquè el barri esdevingui un pol 
d’atracció per a la ciutadania, sempre 
salvaguardant valors com ara el civisme, el 
respecte i la convivència. Amb aquesta 
voluntat, treballen en un pla estratègic, amb 
accions de futur que s’estenen fins al 2024. Les 
bases del pla es preparen de forma 
participativa, a través de l’anomenat Fòrum 
Gaudí quinquennal. Aquesta plataforma de 
debat, posada en marxa per segon cop, 
contribuirà a «redefinir la nostra visió i missió, 
així com analitzar diferents canals, com els 
estatuts i el reglament de règim intern, entre 
altres», aporta el secretari de la junta veïnal, 
Antonio Montoya, també president provisional 
de l’entitat germana de l’agrupació, l’Associació 
dels Amics del barri Gaudí. 

Volen, d’altra banda, fer repàs de 
l’organigrama. El treball de síntesi els permetrà 
treballar amb «més eficàcia». «El finançament 
és un altre assumpte a tractar. El 60% dels 
nostres fons són recursos propis, tots els diners 
aconseguits es reinverteixen en l’associació. 
Volem treballar en la recerca de recursos 
econòmics amb iniciatives diverses», assenyala. 
L’entitat també vol treballar per millorar els 
serveis que ofereixen als socis i sòcies, és el cas 
de l’assessorament jurídic, la gestió de 
comunitats o de l’Oficina d’Atenció al Veïnat. 
«Aquest darrer servei, el tenim en actiu des del 
1973. Al principi, no venia ningú, però en 
donar-se a conèixer, va venir gent per a fer 
consultes de tota mena: qüestions 
comunitàries, urbanístiques, administratives, 
etc. Com a associació, la gent ha de veure que 
som presents», exposa. 
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L’Oficina d’Atenció al Veïnat ha eixamplat les 
seves funcions i ha esdevingut, al llarg dels 
anys, un òrgan fonamental de comunicació. Per 
posar un exemple, Montoya esmenta projectes 
que van quedar «congelats», com ara la ‘mesa 
cívica per a la convivència’ –ideada pels volts 
del 2013-2014– i que va respondre a unes 
necessitats concretes en aquell temps, 
relacionades amb qüestions d’immigració; 
aquestes funcions «van ser reencaminades a 
l’Oficina d’Atenció al Veï-nat», corrobora. 
 
D’altra banda, destaca que posaran el focus en 
l’organització i coordinació de comunitats de 
propietaris mitjançant l’Observatori. «Fa temps 
que existeix i vetlla perquè les comunitats es 
gestionin fàcilment, sigui a través de WhatsApp 
o presencialment», indica. 
 
Les festes de barri esdevenen un punt que 
miraran amb lupa, ja que «per molt que 
invertim, la rendibilitat social no en surt 
beneficiada», valora. Per a l’agrupació és «vital 
crear espais de relació», així com activitats 
lúdiques, que «seguirem potenciant des de 
l’anàlisi», exposa. 
 
La relació i la creació de sinergies amb entitats 
del barri i de fora és un altre front contemplat 

en el pla estratègic, també ho és la potenciació 
de relacions externes quant a visites guiades 
pel barri. Pel que fa a l’Associació dels Amics 
del Barri Gaudí, «precursora de les visites 
guiades que duem a terme» –destaca 
Montoya– serà estudiada per potenciar la 
presència de gent de fora al barri. Una altra 
acció que tenen en l’horitzó és fer un canvi en 
la revista mensual Som Gaudí. «Volem fer una 
dissociació. Per una banda, engrandir l’equip de 
col·laboradors i, per una altra, muntar un 
suplement amb el recull de premsa, en un 
format independent», resol. 
 
Preguntats per la revitalització comercial, més 
enllà d’això, diu que «el que busquem és la 
creació d’iniciatives i activitats regulars, que 
tinguin ressò en l’agenda del ciutadà, que es 
recordi i pugui venir». Un altre projecte és el 
relacionat amb una societat gastronòmica. «Fa 
prop de tres anys, una vintena de persones ens 
reuníem al bar Dario’s, on cuinàvem i gaudíem 
de trobades culinàries i va sorgir la idea de 
crear una entitat que muntés actes per als 
socis; puntualment, hi hauria d’altres de 
populars, oberts a tothom, tot i que pagant les 
consumicions. Si funcionés bé, ens plantejaríem 
llogar un local on poder muntar tot plegat. La 
clau seria generar relació social», detalla. 
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Gran ventada a Reus i al barri. Contenidors i senyals tocats. 
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Actuació de l’empresa de neteja al barri 
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Veïns del barri Gaudí: 'En 50 dies hem evitat 5 
ocupacions' 

 
Segons el veïnat, es tracta d'un grup coordinat que es dedica a rebentar pisos i posar-los a disposició 
d'altres persones, a vegades, només amb la intenció de robar. 
 
El bloc vermell característic del barri Gaudí ha estat el darrer edifici de la zona on s'ha tapiat un pis. I és 
que els veïns van alertar de moviments inusuals en aquesta primera planta. Després de rebentar el pis 
en dues ocasions, els veïns van aconseguir expulsar els ocupes i tapiar la porta d'entrada i el 
balcó. Aquest immoble, segons els veïns, pertany a una persona que recentment ha estat ingressada a 
l'Hospital Sant Joan de Reus. 
 

El veïnat, unit contra les ocupacions 
 
Després d'uns anys de certa tranquil•litat, els veïns han presenciat un augment de les ocupacions 
conflictives al barri. Per aquest motiu, han decidit unir-se a través d'un grup de Whatsapp i avisar de 
qualsevol moviment o soroll sospitós. De moment, en 50 dies ja han evitat 5 ocupacions. 

 

 
 

 
 

Amenaces i baralles amb els ocupes legals 
 
L'angoixa veïnal va més enllà dels ocupes il•legals. De fet, molts d'ells expressen la seva preocupació per 
la conflictivitat que existeix amb les famílies que Habitatge incorpora al barri a través d'un pis de 
protecció oficial. Diuen que molts d'ells ja estan a judici per amenaces i baralles amb la resta de veïnat. 
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Més fotos de les intervencions dels veïns 
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Estat actual del Passeig de la Boca de la Mina: les obres avancen, 
lentament, però avencen! 
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Imagen de archivo del poliligero Ciutat de Reus – OLÍVIA MOLET 
 

 

Paso adelante para dotar de placas solares el 
poliligero Ciutat de Reus y 5 escuelas 

 
Se adjudica la redacción del proyecto para crear una comunidad 

energética de autoconsumo en el barrio Gaudí 
 

 – Mónica Pérez – 09/02/2021 

 
El Ayuntamiento de Reus ha adjudicado a la 
empresa Esitec Energia SL, por 11.300 euros, la 
redacción de los proyectos básicos y ejecutivos 
que darán pie a la creación de seis instalaciones 
solares fotovoltaicas en la ciudad. Cinco de ellas 
irían a las cubiertas de las escuelas Isabel 
Besora, La Vitxeta, Pi del Burgar, Rubió i Ors, y 
Alberich i Cases; mientras que la sexta se 
colocaría en el poliligero Ciutat de Reus y sería 

origen de la futura comunidad energética del 
barrio Gaudí. 
 
Con respecto a las instalaciones en las escuelas, 
y tam como precisó el consistorio al momento 
de iniciar la licitación, la energía que 
producirán, con una potencia de hasta 15 kw, 
será aprovechada para cubrir parte del 
consumo eléctrico de los centros educativos. 

 
Los pisos a 500 metros 

 
Por su parte, la instalación que se montará en 
el poliligero Ciutat de Reus tendrá 30 kw de 
potencia. En este caso, parte de la energía que 
genere cubrirá igualmente el consumo eléctrico 
del equipamiento pero otra parte se compartirá 
con las viviendas de su entorno más inmediato, 
en el barrio Gaudí. En este aspecto, la 
instalación funcionará como una comunidad 
energética por el autoconsumo de las 

instalaciones municipales próximas y para el 
vecindario del mismo barrio. Así, aprovechando 
la superficie del poliligero, los contadores de los 
domicilios comprendidos en un radio de 500 
metros a contar desde el poliligero se podrían 
alimentar de esta instalación fotovoltaica 
municipal en una fórmula por concretar. 
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En el momento de anunciar los primeros pasos 
de la que será la comunidad energética del 
barrio Gaudí, el concejal de Medi Ambient, 
Daniel Rubio, expresó que también se 
beneficiarían el Mas Carandell y el Centre 
Cívic Mestral. La idea de que se manifestó en 
aquel momento fue que este proyecto piloto, 
que resulta singular y «se enmarca en la 
apuesta decidida del consistorio por el uso de la 
energía verde», pueda ejecutarse a lo largo de 
este año 2021. 

Con respecto a las placas fotovoltaicas que se 
implantarán en las escuelas, Rubio adelantó 
durante la presentación del despliegue que «no 
nos planteamos una desconexión de la red» 
pero sí que hay el objetivo el uso de esta 
energía sea prioritario a los cinco centros. De 
hecho, la idea es acabar dotando todas las 
escuelas de placas solares a más largo plazo. En 
total, el consistorio tendría previsto a estos dos 
ámbitos en torno a 210.000 euros, entre la 
redacción de los planes y las obras. 
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Moviment veïnal 

____________________________________________________________________________________ 

 

Muere Bartolomé Pluma, líder vecinal de Reus 
 

El presidente de la Associació de Veïns de la 
Urbanització Blancafort falleció ayer a los 68 años 

 

 – Carmina Marsiñach – 16/02/2021 

 

 

Bartolomé Pluma falleció ayer por la noche a los 68 años. FOTO: DT 

 
El presidente de l'Associació de Veïns de la 
Urbanització Blancafort falleció ayer por la 
noche a los 68 años de edad tras una larga 
enfermedad. En los últimos años también se 
había implicado con el colectivo Avis i Àvies de 
Reus per la Llibertat .  
 
Bartolomé fue una persona "que siempre ha 
tenido una anima de activista muy grande", 
recuerda Josep Maria Galofré, que también 
formó parte de la AVV de la Urbanització 
Blancafort. Desde que se trasladó a vivir en 
Reus, entre él y otros vecinos de la 
urbanización trabajaron para "encontrar 
fórmulas de convivencia y al final consiguió que 
en el barrio fuéramos una gran familia", dice 

Galofré y considera que fue posible por la 
manera de ser de Bartolomé.  
 
Los vecinos lo recuerdan por ser una persona 
muy reivindicativa. Como presidente de la AVV 
Urbanització Blancafort luchó porque en el 
barrio hubiera un parque infantil, o para tener 
su propio local social. Además, también 
reclamó la urbanización de las aceras hasta la 
urbanización para que se pudiera llegar a pie o 
en bicicleta, un proyecto que se ha visto 
paralizado con la Covid-19. 
 
"Le preocupaba mucho el colectivo, la 
sociedad. Era un hombre con una capacidad de 
integración muy grande. Es una lástima que 
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personas como él nos dejen. Se hacía querer 
mucho, era una persona encantadora", expresa 
Galofré.  
 
A parte de estar implicado en el colectivo 
de Avis i Àvies de Reus per la Llibertat, también 
formó parte del movimiento político Súmate o 

el partido político De Nou Reus, con quién 
concurrió a las elecciones municipales del año 
2015.  
Ayer las redes sociales diferentes entidades y 
personalidades de la ciudad se llenaron de 
muestras de condolencia: 

____________________________________________________________________________________________ 

Es mor l’activista Bartolomé Pluma 
 

 – Redacció – 15/02/2021 

 

 

Una imatge de Pluma - Cedida 

Aquest dilluns s’ha mort Bartolomé Pluma, 
president de l’Associació de Veïns 
Urbanització Blancafort de Reus. Nascut a 
Catañas (Huelva) l’any 1953, es va diplomar per 
ESADE en Direcció Econòmica-financera. Va 
treballar en l'administració d'una multinacional, 
i l'any 2003 va venir a residir a Reus després de 
fer-ho en diverses poblacions barcelonines. El 
finat era molt conegut per estar involucrat en 
el món associatiu veïnal i ser un ferm lluitador 
per a la millora del barri i la seva gent. 
 
L'any 2013, va impulsar la plataforma Súmate al 
Camp de Tarragona, i poc després va promoure 
la formació De Nou Reus. En l'àmbit polític local 

també va pertànyer a Primàries i des de la seva 
creació, el novembre de 2017, va ser un dels 
coordinadors del moviment Avis i Àvies per la 
Llibertat. 
 
Així mateix, Pluma va ser un gran apassionat de 
la fotografia i part de la seva obra es va mostrar 
al Bravium Teatre. La seva faceta de 
comunicador la va desplegar en tertúlies a 
'Punt 6 Ràdio', 'Ràdio Jove de Reus' i la 'Cadena 
SER'. 
 
Reusdigital.cat fa extensiu el condol als 
familiars i amics. 
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Bartolomé Pluma ha mort després d'una nova recaiguda en la seva malaltia | Twitter / Bartolomé Pluma 

Mor Bartomolé Pluma, president veïnal reusenc i 
persona implicada al teixit associatiu 

 

Fonts pròximes a la família confirmen que no ha pogut superar 

la darrera recaiguda 
 

  – Redacció – 15/02/2021 

Bartolomé Pluma, històric líder veïnal reusenc, 
ha mort avui després d'una llarga malaltia. 
President de l'Associació de Veïns de la 
Urbanització Blancafort, també s'havia implicat 
amb els Avis i Àvies per la Llibertat de Reus, 
dels quals va ser coordinador de la Taca d'Oli, la 
xarxa d'entitats i col·lectius d'aquesta mena 
que van estendre arreu de Catalunya. 
 
Cara molt coneguda del teixit associatiu 
reusenc, allà on participava s'implicava 
intensament. Sempre n'acabava deixant una 
galeria de fotos, una de les seves grans 
passions. Un exemple és el cas del Teatre 
Bravium, de qui va fer-ne una de les seves 
darreres exposicions i aparicions públiques 
abans de l'última recaiguda. L'any 2009 va 
obrir un blog a través del qual narrava el seu 
dia a dia de lluita contra el càncer i que, amb la 
darrera recaiguda, havia recuperat. 
 
Es definia com un català nascut a Huelva. Ha 
viscut a Reus els darrers catorze anys, i a 
Catalunya els últims 48, a ciutats com Cornellà 
de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Palau de 
Plegamans. A Reus s'havia implicat activament 
tant en el moviment veïnal, a través de 

l'Associació de Veïns de la Urbanització 
Blancafort, com en l'òrbita cívica i política. 
 
Des del moviment veïnal també va formar part 
de diversos programes de ràdio, i la seva 
darrera lluita més perseguida era la del 
projecte de vorera i carril bici des del Santuari 
de Misericòrdia fins a Blancafort, projecte que 
la Generalitat s'havia compromès a posar en 
marxa aquest 2021. 
 
Pel que fa a l'òrbita política, els Avis i Àvies per 
la Llibertat de Reus n'havien sigut l'exponent 
més mediàtic. Se l'havia vist habitualment a les 
mobilitzacions anteriors i posteriors al 
referèndum de l'1 d'Octubre reclamant tant el 
dret a l'autodeterminació de Catalunya com la 
seva independencia. 
 
Tot i això, també havia format part del 
projecte DeNouReus, que va concórrer a les 
eleccions municipals del 2015, i posteriorment 
s'havia implicat en el de Primàries. L'equip de 
TarragonaDigital vol transmetre el seu condol a 
la família i els amics de Bartolomé Pluma, que 
sempre es va mostrar disposat a col·laborar i a 
atendre les trucades i les peticions no només 

https://tarragonadigital.com/tags/barris-reus
https://tarragonadigital.com/tags/barris-reus
https://tarragonadigital.com/tags/avis-avies-llibertat-reus
http://laluchadebartolo.blogspot.com/
http://laluchadebartolo.blogspot.com/
https://tarragonadigital.com/reus/carril-bici-reus-cambrils-blancafort-licitacio-2021
https://tarragonadigital.com/reus/carril-bici-reus-cambrils-blancafort-licitacio-2021
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d'aquest mitjà, sinó de tota la plana mediàtica local i territorial. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 

El activista Pluma, en una imagen de archivo - TWITTER/@BPLUMA 
 

Muere el líder vecinal reusense Bartolomé Pluma 
 

A través de la entidad vecinal, Pluma había liderado una serie 
de reivindicaciones para la zona 

 
 – Redacció – 15/02/2021 

 

El presidente de la Associació de Veïns de la Urbanització Blancafort de Reus, Bartolomé Pluma, ha 

fallecido este lunes. A través de la entidad vecinal, Pluma había liderado una serie de reivindicaciones 

para la zona, la más reciente de las cuales pasaba por el arreglo de los accesos a la urbanización. Estaba 

estrechamente vinculado, igualmente, al colectivo de los Avis i Àvies de Reus per la Llibertat, y había 

contribuido a las elecciones municipales de 2015 como aparte de la formación DenouReus. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Los Avis de la Llibertat lo jan homenajeado desde la plaza – OLÍVIA MOLET 
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Colectivos y asociaciones lamentan la muerte de 
Bartolomé Pluma 

 

Partidos políticos y entidades de todo tipo recuerdan la figura 
del presidente vecinal 

 

 – Redacció – 16/02/2021 
 
 

La muerte, el lunes, de Bartolomé Pluma, 
presidente de la Associació de Veïns de la 
Urbanització Blancafort, involucrado en el 
colectivo de los Avis de la Llibertat y 
comprometido con numerosos proyectos y con 
entidades locales ha dado lugar a multitud de 
muestras de pésame surgidas desde diferentes 
ámbitos de la sociedad. 
 
Pluma (Calañas, 1953) ha sido recordado hoy 
desde la plaza del Mercadal, precisamente por 
los Avis de la Llibertat, con un minuto de 
silencio que estuvo sucedido por la canción de 
Bruce Springsteen No surrender –traducida al 
catalán como Nada de rendirse –, toda una 
declaración de intenciones que el líder vecinal y 
activista había hecho suya. El grupo destacaba 
de él «su tenacidad, el dinamismo y ganas de 
luchar hasta el final», y apuntaba que «por la 

lección que nos ha dado, continuaremos en la 
lucha». 
 
En el acto en la plaza también han acudido, 
entre otros, algunos miembros de la junta de la 
Associacions de Veïns de Reus (FAVR), que 
también ha difundido un mensaje de pésame a 
través de redes sociales igual que lo ha hecho la 
ANC o el Bravium Teatre. Este último 
lamentaba el adiós de «quién nos regaló tantas 
conversaciones, fotografías e incluso la 
exposición Els del Bravium fem coses». Buena 
parte de las formaciones políticas municipales 
también le han dedicado unas palabras, así 
como la Associació Gosar Poder. «Bartolomé 
Pluma, un luchador infatigable por la causa de 
Cataluña y la libertad. Gracias por haber estado 
siempre. Descanse en paz», ha tuiteado Josep 
Rull. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

El teixit social i associatiu de Reus plora la mort de 
Bartolomé Pluma 

 
La seva implicació en un ampli ventall d'àmbits ha generat una 

onada de mostres de condol 
 

  – Jordi Olària Gras – 16/02/2021 
 
La mort de Bartolomé Pluma ha 
generat multitud de mostres de condol, tant a 
les xarxes socials com, especialment, a la 
concentració d'aquest dimarts dels Avis i Àvies 
per la Llibertat de Reus. A tres quarts de dotze, 
abans de començar els crits per la llibertat dels 
presos i entonar El Cant dels Segadors, el 
col·lectiu ha volgut homenatjar una de les 
persones implicades en la seva coordinació. 
 

Pluma va coordinar, a més, la Taca d'Oli, la 
xarxa de col·lectius homòlegs al de Reus que, 
arreu de Catalunya, segueixen mobilitzant-se 
regularment. Precisament s'ha informat als 142 
presents a la concentració d'avui que tots 
aquests col·lectius havien transmès les seves 
mostres de condol pel seu traspàs. 
 
A la plaça del Mercadal l'acte d'avui ha 
començat amb El cant dels ocells, interpretat 
per un saxo, seguit de la cançó Núvol blanc, 

https://tarragonadigital.com/reus/mort-bartolome-pluma-reus
https://tarragonadigital.com/tribuna/bartolome-pluma-lluitador
https://tarragonadigital.com/tags/avis-avies-llibertat-reus
https://tarragonadigital.com/tags/avis-avies-llibertat-reus
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obra de Lluís Llach amb motiu de la mort de la 
seva mare. A continuació s'ha recitat la lletra 
de La vall del riu vermell mentre en sonava la 
melodia per l'altaveu. 
Per últim, i recordant que Bartolomé Pluma era 
un apassionat de la música de Bruce 
Springsteen, ha sonat No surrender, de la qual 
se n'havia distribuït una traducció al català 
titulada Res de rendir-se entre els presents al 
Mercadal perquè la llegissin o recitessin mentre 
sonava. 
 

A xarxes socials com Twitter, des d'ahir al 
vespre s'han anat repetint les mostres de 
condol. Des de bona part de la plana política 
local fins a la social i cultural, com és el cas de 
Bravium Teatre, amb qui havia col·laborat, per 
exemple, en una exposició fotogràfica deixant 
testimoni de l'activitat de l'entitat. La seva 
implicació en el col·lectiu d'Avis i Àvies per la 
Llibertat també li ha valgut reconeixements i 
records de fora de Reus, com el de l'exconseller 
Josep Rull. 

______________________________________________________________ 

 

Bartolomé Pluma, un lluitador 
 

 
Carles Pellicer 
Alcalde Reus 

 
 

La mort de Bartolomé Pluma ens ha sorprès amb la contundència dels fets irreparables. Trobarem a 
faltar la seva determinació, la seva voluntat de tirar endavant propostes de millora per a la ciutat i la 
seva lluita decidida per la justícia i la dignitat. 
 
La seva trajectòria de treball en el moviment veïnal al capdavant de l'Associació de Veïns de la 
Urbanització Blancafort és plena d'exemples d'aquesta disposició permanent a posar-se al capdavant de 
projectes en favor del bé col•lectiu, com ho és també la seva participació en iniciatives socials i 
polítiques en sintonia amb el seu ideari de ciutat i de país: la iniciativa de la Taca d'Oli amb què el 
moviment d'Avis i Àvies per la Llibertat de Reus es va estendre a tot Catalunya ho demostra a 
bastament. Nascut a Huelva, afincat a Catalunya des de ben jove i veí de Reus des de feia catorze anys, 
la seva tasca ha contribuït a enfortir encara més la força del teixit associatiu a la ciutat i el compromís 
cívic dels reusencs i les reusenques. Ens queda, a partir d'avui, el seu exemple i el seu referent de lluita 
contra tot allò que anés contra el benestar de les persones, inclosa la malaltia, amb la que ell va lluitar 
fins al final. Ens queda també el fons fotogràfic que va anar compilant al llarg dels anys, fruit de la seva 
altra gran passió, i que és també testimoni del seu treball. I ens queda, per sempre present a la 
memòria, el seu record, entusiasta i proper. Bartolomé ha estat un home reivindicatiu, clar i 
especialment noble. 
 
Per tot això, i molt més, gràcies. 

 
 
 

https://cdn01.diarimes.com/uploads/imagenes/bajacalidad/2019/09/02/_carlespellicer_cdbb4767.jpg?ac5ce6efc74a3d5847f0ac187eade39a
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Los vecinos del barrio de Mas Iglesias de Reus, 
«hartos» de sufrir actos vandálicos 

 
Denuncian incivismo y dejadez en la zona desde hace meses y 

reclaman al Ayuntamiento que tome medidas 
 

 - RHEBECA MARCARI JUSTIN – 02.02.2021 
 

 

El vicepresidente de la Asociación de Vecinos enseña el local que fue ocupado algunos meses atrás en el 
barrio. FOTO: FABIÁN ACIDRES 

 
Los vecinos del barrio Mas Iglesias de Reus 
están «hartos» y se sienten abandonados ante 
la problemática que enfrenta el vecindario. Al 
parecer, en los últimos meses ha crecido la 
incidencia de actos vandálicos e incívicos en la 
zona, cosa que preocupa a los vecinos, que 
además se quejan de la dejadez que hay en el 
parque principal del barrio. 
 
«Hay gente que entra en el parque y lo ensucia 
dejando basura y restos de comida y esto ha 
provocado que proliferen las ratas; es un 
parque donde van familias con niños y no se 
está haciendo nada para limpiarlo», denuncia el 
presidente de la Asociación de Vecinos El 
Roserar, Francesc Jornet. Aparte de la suciedad 
que presenta la zona, reclama que la 
vegetación está descuidada y que no hay 
ningún tipo de mantenimiento en un parque 
que antaño solía ser el «orgullo del barrio». 
 
Además de la falta de mantenimiento, los 
vecinos se quejan de un problema todavía más 
grave: el vandalismo. Según parece, un grupo 
de vándalos se dedica a romper los cristales de 

los coches del vecindario, una situación que se 
ha vuelto bastante habitual. «Rompen los 
cristales para robar lo que haya dentro y es algo 
que pasa con frecuencia; hay mucha inquietud 
en el barrio», explicaba el vicepresidente de la 
Asociación de Vecinos, Jordi Corner. 
 
Este tipo de incidentes ha llegado incluso a un 
anexo cercano a la Escola Tècnica 
d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili, 
que se encuentra también en el Mas Iglesias. 
Semanas atrás, el ‘Diari’ reportó las quejas de 
un grupo de estudiantes que habían sido 
víctimas de estos actos vandálicos. «Los que 
rompen los cristales de los coches a los 
alumnos son los mismos que se lo hacen a los 
vecinos», expresa Jornet. 
 
Lejos de ser el único problema, Jornet y Corner 
explican que algunos vecinos se han 
encontrado a individuos portando jeringuillas y 
consumiendo otros estupefacientes en sus 
propios portales. «No puede ser que los vecinos 
tengan que vivir así», lamentan. 
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Uno de los problemas más recientes al que se 
enfrentan es la ocupación de un local vacío 
cercano al Institut Roseta Mauri. Aunque ya ha 
sido precintado por la Guàrdia Urbana, Jornet y 
Corner se muestran intranquilos porque «ya lo 
han cerrado otras veces y cuando pasa un 
tiempo vuelven a entrar en el local». En su 
interior los individuos celebraban botellones, 

fiestas y consumían drogas, dejando el local en 
un estado totalmente deplorable. «Queremos 
que tapien la puerta de forma definitiva para 
que no puedan volver a ocuparlo, en los pisos 
de encima viven familias y lo pasan mal», se 
quejaba Jornet. Además, sugieren que estos 
individuos son los responsables del reciente 
robo de uno de los bares del barrio. 

 

Necesitan soluciones 
 
Ante esta complicada situación, desde la 
Asociación de Vecinos reclaman que el 
Ayuntamiento está haciendo caso omiso a sus 
quejas y que, aunque se han reunido en varias 
ocasiones con algunos concejales, todavía no 
tienen ninguna solución efectiva para combatir 
el problema. 
 
El consistorio asegura que, aunque pueda 
haber casos de incivismo en el barrio, no se 
trata de una zona especialmente conflictiva. 
«La Guàrdia Urbana actúa en Mas Iglesias igual 
que lo hace en el resto de la ciudad, y lo hace 
con prevención, contacto con los vecinos y 
comerciantes, y colaborando con los otros 
cuerpos de seguridad», dicen. 
 
Una de las soluciones que han planteado al 
Ayuntamiento es que se instalen más farolas en 

las zonas más conflictivas, ya que consideran 
que una mejor iluminación se lo pondría más 
difícil a aquellos que quieran intentar causar 
problemas. Aun así, la sugerencia no se ha 
hecho efectiva, pese a que, tal y como aseguran 
Jornet y Corner, ya se lo han pedido al 
Ayuntamiento. 
 
Los vecinos llevan desde finales del 2019 
intentando que la delincuencia e incivismo 
desaparezcan por completo de Mas Iglesias y 
que haya un mejor mantenimiento de las áreas 
que consideran esenciales en el entorno del 
barrio. Además, recuerdan que se trata de una 
zona muy familiar. «Tenemos un colegio, un 
instituto y la universidad, es una pena que 
pasen estas cosas porque es un buen barrio», 
concluye Jornet. 

_____________________________________________________________________________ 

El barri Sol i Vista busca suports per 

tirar endavant una comunitat energètica 

Busquen finançament per instal·lar plaques fotovoltaiques a les 
teulades de les cases per abaratir costos i fomentar la 

conscienciació energètica entre el veïnat 
 

 - Marc Càmara 
 
L'Associació de veïns del Barri Sol i Vista, 
juntament amb la Federació d'Associacions de 
Veïns de Reus, estudia la creació d'una 
comunitat energètica. La voluntat és la 
d'instal·lar plaques solars a les teulades dels 
edificis per a que tots els habitants es puguin 
beneficiar de la generació d'electricitat. A hores 
d'ara busquen pressupost i ajudes per tirar 
endavant el projecte. 

Les comunitats energètiques són una bona 
sol·lució per reduir el cost de l'electricitat en 
espais compartits. Al Barri Gaudí, per exemple, 
l'Ajuntament vol ubicar-hi plaques solars i 
donar l'opció als veïns a adquirir participacions 
per xuclar l'energia que es generi a un preu 
raonable. Seria el primer pas de l'empresa 
energètica que està desenvolupant el govern, i 
de la qual encara no se'n sap massa cosa. 
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El barri necessita 2.000 wats de potència per 
garantir la cobertura elèctrica a les 500 llars i a 
l'escola Cèlia Artiga, que també se sumaria al 
projecte. 
 

Els veïns de Sol i Vista, per la seva banda, vol 
crear la comunitat des de baix, aconseguint els 
recursos per a la instal·lació de les plaques a 
través d'ajudes i subvencions i convertint-ho en 
un projecte social a través de xerrades de 
conscienciació. 

 

Un projecte amb voluntat global 
 
La Federació d'Associacions de Veïns de Reus, 
la FAVR, també hi està darrera, perquè la 
comunitat energètica acabarà servint 
electricitat a famílies vulnerables. La idea és 
poder replicar aquest tipus d'instal·lació i 

projecte a altres barris de la ciutat. Més tenint 
en compte que el preu de l'electricitat 
incrementa exponencialment quan més 
necessària és. 

 

S'adjudica la redacció de sis projectes d'energia fotovoltaica 
 
De fet, l'Ajuntament de Reus ja ha adjudicat la 
redacció de sis nous projectes d'energia solar 
fotovoltaica a la ciutat.  S'ubicarien a les 
teulades del Polilleuger Ciutat de Reus i a les 
escoles Isabel Besora, Pi del Burgar, La Vitxeta, 
Rubió i Ors i Alberich i Cases. 
 
En el cas del Polilleuger la instal•lació serà 
compartida i, per tant, part de l'energia 

produïda es destinarà al mateix equipament i 
l'altra es repartirà entre els habitatges del barri 
Gaudí, així com al Mas Carandell, el Centre Cívic 
Mestral o l'institut Gaudí. D'altra banda, 
l'energia que es generi a les altres 5 escoles 
només servirà per a l'autoconsum d'aquests 
centres. 
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Esports 

_____________________________________________________________________________ 

Xarxa d’esports als Barris 

 

L’equip educatiu de Xarxa Esport als Barris ha participat a la formació pràctica de 
FutbolNet a càrrec de tècnicsde la Fundació Barça. La formació es va centrar en 
dinàmiques que afavoreixen el desenvolupament de competències d’empleabilitat 
entre els participants més grans del projecte. 
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A cuinar 

_____________________________________________________________________________ 

 

Alubias pintas con verduras 

 

Por María Ángeles Fernández 
 
Si queremos una receta sana y apta para todos los públicos, las alubias pintas con verduras es la elección 
perfecta. Una receta completa y equilibrada, rica en proteínas, minerales y vitaminas. Ideal para todo 
tipo de dietas por su bajo aporte calórico y por ser baja en grasas. 
 
Es importante mantener una dieta variada y las legumbres tienen que ser uno de los pilares de nuestra 
alimentación. Nos aportan todos los nutrientes necesarios y combinan estupendamente tanto con 
vegetales como con hidratos de carbono. Se pueden hacer muchas recetas con legumbres. En invierno 
son las reinas de nuestros platos de cuchara y en verano podemos utilizarlas para hacer ensaladas de lo 
más variado. 
 

Información de la receta 
 

- Tiempo de preparación: 15 minutos 
- Tiempo de cocción: 20 minutos  
- Tiempo total: 45 minutos 
- Raciones: 6 
- Categoría: entrante 
- Tipo de cocina: española 
- Calorías: 106 Kcal por ración  
-  

Ingredientes de las alubias pintas con verduras para 6 personas 
 

- 400 g de alubias pintas 
- 2 zanahorias 
- ½ cebolla 
- ½ pimiento verde 
- 5 dientes de ajo 
- Aceite de oliva virgen extra 
- Pimentón dulce de La Vera 
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- Sal 

 
 
Cómo hacer las alubias pintas con verduras 
 
Las legumbres podemos hacerlas en cazuela poco a poco si disponemos de tiempo pero hay veces que la 
olla exprés nos facilita la tarea. También depende de la legumbre y, es cierto que las alubias son de esas 
legumbres que solemos hacer con tiempo de forma más tradicional. Dentro de las variedades de alubias, 
la pintas son de las más agradecidas y en olla exprés quedan estupendamente por ser mantecosas y de 
piel más fina. 
 
Lo primero que hay que hacer es hidratar bien las alubias. Para ello conviene dejarlas en agua (fría) 
desde la noche anterior. Por lo menos que estén en remojo unas 12 horas. En el momento que vayamos 
a hacer las alubias pintas con verduras aclaramos las alubias y las tendremos listas para ponerlas en la 
olla. 
 

 

Las verduras se cortan y se dejan tres ajos en camisa. 
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En la olla ponemos las alubias junto con las verduras y los ajos en camisa. Se cubre 
todo con agua fría (del tiempo), se echa una cucharadita de sal y se cierra la olla. 
 

 

Se pone al fuego y cuando suba la válvula se deja el tiempo marcado por el 
fabricante. En el caso de esta olla son 15-20 minutos. 
 

 

Cuando termine se abre la olla, se añade un refrito de ajos con dos cucharadas de 
aceite de oliva virgen extra y una cucharada de pimentón dulce de La Vera. Se deja 
cocer 5 minutos más para que se mezcle bien y estará listo. Se dejan reposar un poco 
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y se sirven en plato hondo. Se pueden acompañar de algún encurtido como piparras 
o pepinillos en vinagre. 
 

 

Resumen fácil de preparación 
 

1. Poner a remojo las alubias pintas 8-12 horas 
2. Cortar las verduras y dejar 3 ajos en camisa 
3. En la olla se ponen las alubias, las verduras y los ajos y se cubre de agua 
4. Se cierra la olla y cuando suba la válvula se deja el tiempo de cocción marcado por el fabricante 
5. Se prepara un refrito con los dos dientes de ajo que quedan, un par de cucharadas de AOVE y 

pimentón 
6. Se abre la olla cuando termine el tiempo de cocción y se añade el refrito a las alubias pintas con 

verduras 
7. Se deja cocer 5 minutos más con la olla abierta que se mezcle bien 
8. Se deja reposar un poco y se sirve 

 
María Ángeles Fernández 

 
Viajera gastronómica y periodista intrépida. Mi pluma y mi cámara son dos herramientas indispensables 
en mi día a día. Con ellas cocino recetas y viajo con cada una de ellas alrededor del mundo. La comida 
entra por los ojos y yo a través de mi objetivo me como todo lo que veo. Cuando puedo también escribo 
sobre lo que otros cocinan. Autocrítica e inconformista busco nuevos retos continuamente. 
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Cataleg de serveis al soci 

 

1. Información general del barrio a tiempo real.  

- Página web. 

- Facebook. 

- Revista “Som Gaudí”. 

 

2. Descuentos en todas las actividades organizadas por la Asociación de Vecinos. 

- Viajes. 

- Gastronomía. 

- Actividades socio culturales. 

- Actividades deportivas. 

- Actividades lúdicas. 

- Venta de marchandaising. 

 

3. Gracias al convenio especial firmado por nuestra entidad, cuota gratis como socio de la 

Asociación de los Amigos del Barrio Gaudí. 

Como miembro de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Reus, nuestra asociación tiene acceso 

a los servicios siguientes: 

1. Servicio de mediación hipotecaria 
 
El Ayuntamiento de Reus, la Federación de Asociaciones de Vecinos y el Colegio de Abogados de 
Reus colabora en este servicio dirigido a las familias con dificultades para pagar la hipoteca. El 
objetivo de este nuevo servicio de mediación es acercarlas a “l’Ofideute”, un servicio adscrito a la 
“Agència de l’Habitatge de Catalunya”, que desde hace más de dos años se encarga de asesorar 
sobre la deuda hipotecaria. Los interesados se pueden dirigir a nuestra asociación o al 
Ayuntamiento de Reus a través de la “Oficina de l’Habitatge”. 
 
2. “Sinera”: mutua de entierros. 
 
“Sinera“ nace a raíz de la experiencia de las vocalías de entierros existentes en diferentes 
asociaciones de Vecinos de Cataluña en las cuales los gastos de entierro de un vecino o vecina eran 
asumidos entre todos los socios de la entidad vecinal. 
Con este antecedente, la mutua promueve la solidaridad y la ayuda mutua entre los asociados que 
lo quieran, mediante el ejercicio de la previsión social de carácter voluntario. El servicio incluye los 
gastos que origina un entierro, así como el coste de la defensa jurídica de los derechos sucesorios 
de los mutualistas o beneficiarios inscritos en la prestación.  
 
3. Servicios de asesoramiento jurídico y urbanístico 
 
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Reus cuenta con la colaboración de profesionales que 
pueden asesorar a las asociaciones, sus juntas y sus asociados, de forma gratuita, en aquellas 
cuestiones relacionadas con los mundos del derecho, la arquitectura y el urbanismo. Para poder 
acceder a este servicio solo hace falta contactar con nosotros. 

 
4. Atlantis: compromiso con la economia social 
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Atlantis es filial de tres sólidos grupos aseguradores europeos (MAIF, MACIF y UGF), estrechamente 
vinculados al movimiento vecinal, mutualista y cooperativista, que da cobertura a más de 14 
millones de persones en toda Europa. 
Desde sus inicios, el objetivo de ATLANTIS es el de ofrecer un seguro diferente al tradicional, 
defendiendo valores como la solidaridad, la transparencia, la solvencia y la confianza. 

 

Servicios a las comunidades. 

1. Oficina de Atención al Vecindario. 

 

2. Gestión de comunidades con “Gaudí Gestió de Comunitats”. 

- GGC es una empresa de carácter vecinal experta en la gestión de la comunidades de 
propietarios y con la cual nuestra asociación ha firmado un convenio de colaboración. 
Entendemos de que se trata de algo más que una simple administración. La empresa 
ofrece un servicio integral, apoyado por la diversas vocalías temáticas de al asociación 
actuando transversalmente y cuyo objetivo es trabajar por la cohesión social y la 
convivencia del barrio. Estamos puntualmente presentes en cada incidencia que se pueda 
producir. Este servicio integral se presta con un coste más que competitivo ya que se trata 
de una empresa cuya base filosófica descansa sobre el trabajo de carácter social. 

 

- Gestión de Comunidades 

Área legal 

 

- Tramitación del alta de la comunidad (Registro del libro de Actas, NIF, etc.)-. 

- Actualización legal y económica de la Comunidad a partir de la Escritura de División 

Horizontal y Obra Nueva. 

- Asistencia de nuestro servicio jurídico para cualquier consulta comunitaria. 

 

Área económica 

- Elaboración y emisión de remesas bancarias o en su caso de recibos de las cuotas 

comunitarias. 

- Estado de cuentas informatizado, prácticamente a tiempo real y confección de los balances 

anuales con los justificantes de ingresos y gastos. 

- Información actualizada y a total disposición de los movimientos contables. 

Administración Interna 
 

- Elaboración del presupuesto anual y cálculo de las cuotas. 

- Convocatoria y preparación de las juntas de propietarios. 

- Redacción de las Actas y mantenimiento del Libro de Actas. 

- Información a los propietarios. 
 
Mantenimiento 
  

- Presupuesto, contratación y coordinación de los servicios de mantenimiento ordinario. 

- Ascensores, limpieza y otros elementos comunes como: jardinería, piscina, iluminación, 
etc. 

- Presupuesto, contratación y coordinación de los servicio de mantenimiento extraordinario. 
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Gestión de morosos 
 

- Preavisos. 

- Seguimiento de morosos. 

- Servicio del equipo de abogados. 
 

Reparaciones, Obras y Mantenimientos 
 
Destinados a: propietarios, particulares y comunidades de vecinos. 
 

- Reparaciones urgentes. 

- Mantenimiento preventivo anual en elementos obligatorios (ascensores, extintores, 
iluminación…) 

- Mantenimientos específicos (limpieza, jardinería, piscinas…) 

- Obras y reformas con presupuesto previo. 

- Único interlocutor: se encarga de todo. 

- Las obras, reparaciones y servicios de mantenimiento son realizadas por empresas y 
profesionales, estando en todo momento supervisados por los servicios proporcionados 
por la misma empresa. Se asegura la máxima garantía de calidad y servicio. 

 
 
Correduría de seguros 
 

- La empresa sabe lo que preocupa e interesa a los propietarios y a las comunidades. 
Dispone de una gama de seguros especialmente pensados y ajustados a sus necesidades: 
hogar, local comercial, alquiler, comunidad, vida, defunción, coche, moto, viajes. 

 
3. Observatorio de Comunidades de propietarios del barrio Gaudí. 

 

4. Mesa Cívica por la Convivencia.  

 

 



S o m  G a u d í                                                   P à g i n a  | 58 

 

 

 


