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Redacció

Després de més de tres anys de 
construcció, aquest cap de set-
mana passat el Brea’s Hotel va 
obrir inalment les seves portes 
al públic. Aquest establiment 
hoteler de 4 estrelles està situat 
al costat de la Masia Crusells i 
compta amb 46 habitacions do-
bles d’uns 30 metres quadrats 

cadascuna, 2 habitacions fami-
liars i 2 suites, cada una d’elles 
amb una superfície de 72 metres 
quadrats. 

Pel que fa a les instal·lacions 
i serveis, l’hotel també compta 
amb tres sales per a reunions 
i banquets amb una capacitat 
ins a 200 persones i una cafeta-
ria amb terrassa molt moderna. 

Amb la posada en marxa del 
Brea’s Hotel amb més de 104 
places hoteleres, la ciutat de 
Reus compta amb dos establi-
ments hotelers de categoria 4 
estrelles. 

Bones comunicacions
Un dels avantatges del Brea’s 
Hotel és que aquest es troba a 

tan sols 1,5 quilòmetres de l’ae-
roport de Reus i està ubicat a 
prop del Nou Hospital i del Pa-
lau de Congressos de la ciutat, 
ambdós situats al Tecnoparc. 

Així mateix, l’hotel ha gua-
nyat una prestació més, amb la 
comunicació amb l’autobus mu-
nicipal ins al centre de la ciutat 
i l’aeroport i és que la setmana 
passada també es va posar en 
marxa la parada de transport 
públic Mas Carpa que està ubi-
cada davant de les instal·lacions 
de la Masia Crusells.

Brea’s Hotel és un establiment 
destinat a clients d’empresa en-
tre setmana i a un públic famili-
ar els caps de setmana. 

Brea’s Hotel va obrir les seves 
portes aquest cap de setmana
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L’establiment de 4 estrelles compta amb 46 habitacions dobles i 2 suites
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Fins a 27 equips procedents 
d’onze poblacions del Camp de 
Tarragona, que agruparan al vol-
tant de 200 estudiants, prendran 
part la setmana vinent de la se-
gona edició local de la First Lego 
League, el programa de creació 
robòtica i de projectes per resol-
dre problemàtiques socials. En-
guany, el repte gira a l’entorn de 
la millora en la qualitat de vida 
de la gent gran davant les diicul-
tats a què s’enfronta diàriament 
aquest col·lectiu a l’hora de des-
plaçar-se, estar connectat a l’en-
torn o mantenir-se en forma.

La iniciativa, promoguda per 
l’Escola Tècnica Superior d’En-
ginyeria de la Universitat Rovira 
i Virgili i l’Ajuntament de Reus, 
i amb el patrocini de BASF, s’ar-
ticula en dues categories: una 
d’elles orientada a alumnes de 
ins a nou anys –11 dels equips– i 
una altra per a estudiants de ins 

als setze. En el primer dels casos, 
els joves dissenyen i construei-
xen un model de robot confec-
cionat íntegrament a partir de 
peces de Lego, i creen també un 
póster on mostren el seu projec-
te i la recerca a partir de la qual 
n’han obtingut les conclusions. 
En el cas dels adults, la compe-
tició passa per dissenyar, cons-
truir, programar i posar en mar-
xa un robot també de Lego que 
haurà de superar diferents obs-
tacles sobre una pista. En aques-
ta categoria també es presenta 
un projecte cientíic en relació al 
repte proposat. 

«Des de la Universitat hem 
comprès que per a que el procès 
de formació dels joves arribi a 
bon termini ha de començar des 
del primer moment. És així com 
s’assoleix el progrès tant a nivell 
social com de país», explicava 
ahir Xavier Maixé, director de 
l’ETSE, durant la presentació de 

l’esdeveniment. I és que la ina-
litat de la First Lego League, més 
enllà d’aconseguir que els estudi-
ants aprenguin  divertint-se amb 
la tecnologia, passa per «pro-
moure les vocacions cientíiques 
a deu anys vista, plantar llavors 
per a fer créixer la productivitat 
del territori, cosa molt necessà-
ria i que es fa poc sovint», segons 
el regidor d’Innovació, Empresa 
i Ocupació de l’Ajuntament de 
Reus, Marc Arza. La competició 
s’ha traslladat en aquesta edició 
local a FiraReus després que es 
posés en marxa l’any passat a 
l’Auditori de Caixa Tarragona, i 
tindrà lloc el proper 2 de febrer 
entre les nou del matí i les dues 
del migdia. 

«Oportunitats com aquestes 
són molt necessàries en un mo-
ment en que no tirar endavant és 
fer una passa enrere, i la poten-
ciació del talent ha de començar 
en aquestes edats», concloïa el 

rector de la URV, Francesc Xavi-
er Grau. De fet, els participants 
porten ja algunes setmanes en-
llestint els darrers detalls i fan 
hores extres per completar els 
seus projectes en els darrers dies 
abans de la competició. Entre els 

que es presentaran, per exemple, 
es pot trobar un nou sistema per 
a la detecció del sucre a la sang 
de les persones diabètiques o 
un web accessible que aglutina 
els serveis de Riudoms.  «Sa-
bem que la situació econòmica 

és complicada, i per això lluitem 
per tirar endavant aquest tipus 
de projectes», acabava ahir Joan 
Maria Garcia Girona, director del 
centre de producció de BASF a L 
aCanonja.  

Més de 100 voluntaris col-
laboren en aquesta edició amb 
l’organització per tal de tirar en-
davant la competició, una vinte-
na dels quals preparen allò més 
necessari des de fa gairebé dos 
mesos. 
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Fins a 27 equips participen 
en la segona edició local 
de la First Lego League
La competició, que cita al voltant de 200 estudiants procedents d’onze 

poblacions del Camp, se celebrarà el proper 2 de febrer a FiraReus

La iniciativa vol 
promoure les vocacions 
científiques entre els 
adolescents

Enguany, el repte gira a 
l’entorn de la millora de 
la qualitat de vida de la 
gent gran

D’esquerra a dreta: Marc Arza, Joan Maria Garcia Girona, Xavier Maixé i Francesc Xavier Grau.

Sinergies en formació entre la 
Jove Cambra de Reus i El Círcol

PROMOCIÓ

La nova junta de la Jove Cambra 
Internacional de Reus ha iniciat 
la seva ronda de contactes ins-
titucionals amb la visita a l’en-
titat El Círcol. Durant la reunió 
mantinguda aquest dilluns, el 
President de l’entitat, Dani Ru-
bio, ha presentat al President 
del Círcol, Francesc Gras, un ca-
lendari amb tots els programes 
que s’han previst per aquest 
2013, dins les quatre àrees d’ac-
ció de l’entitat, com són indi-
vidu, comunitat, oportunitats 

professionals i internacional, 
destacant l’organització de tro-
bades informals en anglès, la 
Gimcana Infantil de Sant Pere 
i diversos sopars col·loqui. El 
nou equip de Daniel Rubio im-
pulsarà a part dels programes 
històrics existents en beneici 
de la comunitat, com la Gimca-
na Infantil de Sant Pere, progra-
mes de creació de debat sobre 
temes d’actualitat, així com 
projectes per impulsar les àrees 
d’emprenedoria i formació.
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El president de l’Associació de 
Municipis per la Independència 
i alcalde de Vic, Josep Maria Vila 
d’Abadal, va oferir ahir una con-
ferència a El Círcol el dia abans 
de la votació al Parlament sobre 
la declaració sobiranista i el dret 
a decidir. Vila d’Abadal va ex-

plicar que «si no hi ha respecte 
per part d’Espanya, l’obligació 
dels catalans és segregar-nos», 
i va continuar dient que «estic 
segur que una gran majoria dels 
parlamentaris dirà que Catalu-
nya és sobirana i que, per tant, 
es pot fer la consulta». El batlle 
va afegir també que «tenim el 

dret del poble i hem de tirar en-
davant tot i que qualsevol digui 
que no podem fer-ho o que no és 
el moment d’atendre a aquestes 
qüestions», i va destacar que «els 
catalans necessitem en aquest 
moment que siguin valents des 
de Convergència i Unió: qui no 
vulgui la independència que ho 

digui ara i treballi per un Estat 
espanyol amb Catalunya». En re-
lació a la declaració del consisto-
ri reusenc com a Municipi per la 
Independència, Vila d’Abadal va 
esperonar els assistents a «aju-
dar l’Ajuntament i els regidors 
a donar-hi suport. El socialisme 
també pot ser independentista».
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Josep Maria Vila d’abadal, ahir al saló de ball d’El Círcol.

Vila d’Abadal: «Si no hi ha respecte 
d’Espanya, l’obligació és segregar-se» 
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El president de l’AMI i alcalde de Vic va oferir ahir una conferència sobre la independència a El Círcol
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