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REUS

TURISME

Dos de cada 10 pisos turístics no
estan registrats per la Generalitat
La ciutat compta amb 118 habitatges regularitzats enfront els 179 totals que es poden trobar en portals d’internet
OLÍVIA MOLET

cas airmatiu, ho comunica a la
Generalitat perquè aquesta l’afegeixi al registre.
Si bé és cert que els pisos turístics registrats han augmentat,
també ho han fet els alegals o
il·legals. Curiosament, l’augment ha estat pràcticament en
paral·lela, ja que l’any passat la
diferència entre els registrats i els
no registrats era d’aproximadament una seixantena, la mateixa
xifra que en aquesta temporada
estiuenca, almenys seguint les
darreres dades oicials, de inals
de maig.

Nil Morato

Un dels recursos més comuns
dels darrers anys a casa nostra és
el fet de llogar pisos de particulars per a la temporada estiuenca
per tal de generar més beneicis.
Ja fa anys que, veient aquesta
tendència, es van crear diversos
portals web en els quals es pot
trobar una àmplia oferta d’habitacions, apartaments o pisos
privats. Amb tot, per poder posar
l’habitatge a disposició del turista, és necessari fer-ho constar al
registre oicial que du a terme
el Departament de Turisme de
la Generalitat de Catalunya, qui
regeix la normativa implantada
l’any 2014, tot i que en el cas de
Reus, pràcticament 2 de cada 10
pisos són il·legals o alegals.
Segons les dades facilitades
per aquest departament, la ciutat de Reus compta amb un total
de 118 habitatges d’ús turístic
registrats, equivalent a 649 places. Una xifra considerablement
baixa si es compara amb el total
de pisos i apartaments turístics
que hi ha a la demarcació de Tarragona, amb un total de 22.024
establiments, que conformen
una oferta de 125.000 places turístiques regulades.
Aquests 118 habitatges d’ús
turístic que la Generalitat ha registrat ins a data del 31 de maig
d’enguany, és lleugerament
superior a la de l’any anterior
quan la capital del Baix Camp

La capital del Baix Camp compta amb un total de 649 places d’ús turístic regulades.

En els darrers tres anys
s’ha quadruplicat l’oferta
d’aquests establiments
registrats pel govern
comptava amb un total de 87
establiments d’aquestes característiques. En l’àmbit provincial,
els números també augmenten,
ja que s’ha passat dels 16.951 pisos turístics als 22.024, tots ells

regulats.
Amb tot, l’oferta que es pot
trobar a la ciutat és major a la qual
xifra la Generalitat, per tant, encara hi ha alguns habitatges que
s’usen per al turisme de manera
il·legal o alegal. En concret, per
algunes pàgines d’apartaments
turístics, el turista pot escollir
entre 179 establiments diferents,
és a dir, hi ha una seixantena de
pisos i apartaments que no es-

tan registrats legalment, tal com
obliga la normativa implantada
l’any 2014 que regula aquest tipus d’activitat turística.
Seguint aquesta llei, si un particular vol destinar alguna de les
seves habitacions o la totalitat
de l’habitatge a lloguer turístic
necessita registrar-se a l’Ajuntament. El consistori valora la
documentació i decideix si concedeix la llicència pertinent i, en

Una opció en augment
En els darrers anys han proliferat aquests tipus d’allotjaments.
Així, a la capital del Baix Camp,
s’ha quadruplicat el nombre
d’habitatges turístics registrats,
passant d’una trentena el 2016
als prop de 120 d’enguany. Un
augment que no necessàriament
ha d’estar vinculat a l’aparició de
nous pisos, sinó al fet que aquesta activitat ja es duia a terme amb
anterioritat, els propietaris dels
quals estan fent el pas d’anar a
l’Ajuntament per a legalitzar-se
des que es va implementar la
normativa que pretenia regularitzar aquesta situació. Els portals especialitzats requereixen
una inscripció i, en alguns casos,
ofereixen un control però que en
cap cas els converteix, directament, en legals.

La Nova Moixiganga
ofereix un tast
d’acrobàcies a la plaça
de la Patacada
La Nova Moixiganga de Reus
presentarà avui a les 19.30 h a
la plaça de la Patacada les seves
igures acrobàtiques. Aquest
és un projecte impulsat des de
Reus Circ Social, Xiquets de
Reus i Carrutxa i que encara
es troba en fase de rodatge i
espera fer-se un lloc al Seguici
Festiu. La Nova Moixiganga va
sortir a la llum el passat 29 de
maig i tres setmanes més tard
ja oferiran el primer tast de les
seves igures acrobàtiques. Tot
i que encara no ho faran participant al Seguici Festiu sí que
ho fan en els actes previs de
la Festa Major de Sant Pere. El
projecte comptarà amb entre
9 i 18 integrants, una iniciativa que aposta per la inclusió
social dels joves a través de la
pràctica de les arts del circ i les
acrobàcies.

Els Bombers apaguen
dos focs petits en poc
més d’una hora
Els Bombers van treballar ahir
a la tarda en dos incendis en
diferents punts de la ciutat. El
primer foc va declarar-se al
carrer Manuel de Pedrolo, un
foc que només va afectar un
metre quadrat i que va mobilitzar una unitat dels bombers
que en 5 minuts va apagar-lo.
El segon va ubicar-se prop de
l’Escola la Vitxeta i únicament
va requerir d’una unitat per
extingir l’incendi que va treballar durant una hora.

ENSENYAMENT
OLÍVIA MOLET

Els alumnes de l’Escola Marià
Fortuny es converteixen en
arquitectes i enginyers
Durant el matí d’ahir van exhibir els seus treballs de l’’Arquisteam’
Nil Morato

L’Escola Marià Fortuny va obrir
les portes del centre ahir al matí
per exhibir l’exposició Arquisteam als pares i mares dels alumnes. Concretament, la mostra es
va poder visitar entre les 9 h. i les
10.30 h. en la qual tots els nens
i nenes de l’escola van passar
pels diferents estands muntats
per cada curs sent atesos pels
mateixos alumnes i rebent les
explicacions tant teòriques com
pràctiques del projecte que han
estat realitzant durant tot l’any.
L’exposició va comptar amb
l’exhibició d’alguns projectes i
reptes Steam (acrònim en anglès

de Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques) que
l’alumnat del centre ha treballat
al llarg del present curs escolar.
A més, també van mostrar-se
les propostes resultants del treball conjunt amb els arquitectes,
professors i estudiants de l’ETSA
(l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la URV) i el COAC
(Col·legi Oicial d’Arquitectes de
Catalunya) de Tarragona, una
aliança establerta a partir del
programa Magnet per promoure
el treball de les Steam a través de
l’arquitectura.
Aquesta iniciativa s’engloba
dins el programa Arquiescola

promogut pel COAC, de la qual
ha sorgit el projecte Transformar la llum que és el il conductor de les activitats realitzades
per l’alumnat del Marià Fortuny
que van exhibir-se ahir al matí.
Així doncs, l’Arquisteam va
mostrar, entre altres iniciatives,
les gelosies i el treball amb beebots, unes abelles robot, dissenyat a Infantil, la construcció
de tipis, la clàssica tenda dels
indis, a Cicle Inicial, el muntatge
de Lego WeDo a Cicle Mitjà o la
creació de rellotges de sol i làmpades a Cicle Superior, afegintse a d’altres reptes Steam que
ajuden a generar innovació, així

Un dels projectes que van mostrar els alumnes del centre educatiu ahir al matí.

com associar el pensament lògic
amb la creativitat. Tot això amb
l’objectiu de convertir la llum en
l’element central de tots els seus

invents com, per exemple, ser el
motor de moviment dels beebots
o l’element clau en els rellotges i
làmpades solars.
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