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El programa de gestió 
alimentària obre un espai web

SOCIETAT

El Programa de Gestió Ali-
mentària de Reus, que lidera la 
Regidoria de Benestar Social, 
posa en marxa una web, amb 
l’adreça gestioalimentaria.reus.
cat, coincidint amb els vuit 
anys de la seva entrada en fun-
cionament. L’objectiu d’aquest 
nou espai virtual és visualitzar 
el treball en xarxa que fa possi-
ble aquesta iniciativa i fer més 
accessible la informació relaci-
onada amb aquest projecte so-
cial que promou l’aproitament 

alimentari. La nova web, disse-
nyada per l’empresa reusenca 
Avellana Digital, està pensada 
per informar a la ciutadania, a 
les organitzacions que partici-
pen en el programa i a les que 
estan interessades en la gestió 
alimentària, així com a la soci-
etat en general. També vol ser 
una eina per atraure nous do-
nants d’aliments al programa. 
La web consta de set apartats 
dedicats a diferents aspectes 
del projecte.

Mor Anton Baiges, precursor 
de la Unió de Botiguers

COMERÇ

Anton Baiges Ballesté, botiguer 
il·lustre de la ciutat Reus, va mo-
rir el 31 d’agost de 2020, als 79 
anys. Baiges va ser propietari de 
la sastreria Non Plus Ultra, un 
reconegut negoci familiar que 
s’ubicava als baixos de l’antic 
hotel París de la Plaça Prim. Va 
ser precursor, formant part de 
la primera junta 1975-1980, de 
la Unió de Botiguers de Reus. 
L’entitat va ser la primera unió 
botiguera de tot l’Estat al 1975, 
creada per defensar i promoci-

onar els establiments de Reus, 
reconeguda arreu pel seu teixit 
comercial. Baiges va participar 
al capdavant de la Unió de Bo-
tiguers de Reus Josep Abelló i 
Barbat a la presidència de l’en-
titat i compartint junta amb To-
màs Barberà, Josep Pujol, Ma-
nuel Rovira Fusté, Josep Mojón, 
Francesc Vall, Josep Nebot, Isi-
dre Guitart, Ramon Creus, Ra-
mon Figueras, Anton Magrinyà, 
Josep Florit, Diego Gutiérrez i el 
senyor Català. 

Redacció

Unió de Pagesos va demanar 
dilluns, en una reunió convo-
cada per la Llotja de Reus amb 
representants del Departament 
i operadors compradors d’ave-
llana, implicació i compromís 
per aconseguir una millor va-
loració de l’avellana produïda a 
Catalunya, amb la incorporació 
de valor afegit perquè rever-
teixi en els productors com a 
solució per superar una situa-
ció molt desfavorable. Els par-
ticipants van coincidir que la 
collita es podria reduir un 60% 
com a mínim respecte a una 
de mitjana; també, en les bo-
nes perspectives de collita per 
a la resta de països productors 
(Turquia, Itàlia i Estats Units) i 
en un mercat poc dinàmic com 
a conseqüència de la pandèmia. 
Tots aquests factors diiculta-
ran aconseguir un augment del 
preu de mercat internacional 
els propers mesos. En aquest 
context, el sindicat va dema-
nar als operadors compradors 
amb seu a Catalunya un esforç 

per valorar la produïda a Cata-
lunya i aconseguir més valor 
afegit perquè reverteixi en el 
productor. Això implica invertir 
més esforços en comercialitzar 
a través de la DO Avellana de 
Reus, amb avellanes embossa-
des i en gra, al mercat català. Per 
al sindicat, l’Oicina de l’Avella-
na pot tenir un paper important 
per vertebrar el sector i tirar 
endavant el pla de valoració. La 
Llotja de Reus va publicar ahir 
els primers preus de cotització 
d’avellana, ametlla i garrofa de 
la campanya 2020/21. L’avella-
na negreta ha sortit al mateix 
preu que va tancar la campanya 
anterior, a 1,90 euros la lliura, 
mentre que la comuna i la San 
Giovanni cotitzen a 1,70 euros 
la lliura, i la Tonda, a 1,75 euros 
la lliura. Tot i la lleugera dava-
llada de cotitzacions en origen 
a Itàlia i a Turquia, el sindicat 
adverteix que preus per sota de 
2 euros la lliura se situen sota 
costos de producció. Els darrers 
aiguats han provocat pèrdues 
de collita. 

UP demana un esforç per
valorar l’avellana 
produïda a Catalunya

AGRICULTURA

Els recents aiguats han malmès moltes collites

Mónica Pérez

El Patronat de Turisme de la Di-
putació de Tarragona emmarca 
la decisió de Ryanair sobre reduir 
rutes a l’Aeroport de Reus «dins 
de les incidències dels efectes de 
la covid» en una temporada on 
«totes les companyies han anat 
fent retallades» i on aquesta ae-
rolínia «ha mantingut operatives 
des del juliol». La directora del 
Patronat, Marta Farrero, recor-
da que el de la capital del Baix 
Camp «també ha estat l’aeroport 
on han arribat més tard aquestes 
retallades» i subratlla que «està 
sent un any molt complicat i les 
quarantenes a Irlanda i al Regne 
Unit ens afecten directament al 
territori». 

Tal com va avançar el Diari 
Més, Ryanair –en el marc d’una 
decisió a nivell global de limitar 
un 20% la seva operativa pels 
rebrots– ha eliminat la connexió 
entre Reus i Londres-Southend 
i ha suprimit freqüències dels 
enllaços amb Dublín i Shannon, 
que es mantenen durant l’estiu. 
A hores d’ara, l’aerolínia, que sí 
que ha començat a comercialit-
zar algunes rutes per la campa-
nya turística 2021, no està oferint 
vols per a l’hivern 2020 a Reus. 
En aquest sentit, Farrero explica 
que «és molt possible que l’Aero-
port enguany no tingui operativa 
d’hivern, evidentment, perquè, 
si no hi ha vacuna i l’exercici 
turístic en l’època de temporada 
alta ha estat aquest, pot esperar-
se». «Ara volem veure com acaba 

el mes de setembre, tenir tota la 
informació, veure quin ha estat 
l’impacte de totes les operacions 
previstes per aquest any i com 
enfocarem el 2021», afegeix Far-
rero. 

La directora del Patronat de 
Turisme de la Diputació de Tar-
ragona expressa que «aquesta és 
una crisi sanitària, no turística i 
les nostres destinacions no es-

tan millor ni pitjor que altres». 
Aquest estiu, «clients n’hi ha 
hagut i activitat n’hem tingut tot 
i que ha estat poca», i «la gent 
conia molt en les nostres des-
tinacions; ara hem pogut captar 
l’interès de clients nous i que 
han marxat molt contents». «Hi 
ha hagut gent que ens ha desco-
bert i el que passa a l’Aeroport de 
Reus no és res que no estigui pas-
sant a altres aeroports del món», 
diu. Preguntada per l’alternativa 
dels corredors segurs, explica 
que «els països que podrien ha-
ver establert corredors segurs 
s’han vist afectats per les matei-

xes condicions que nosaltres i el 
que han fet ha estat aplicar qua-
rantenes per intentar dissuadir 
els seus conciutadans de sortir 
del país i poder tenir una mica 
d’activitat a casa seva, perquè 
l’impacte econòmic de la covid 
al sector turístic no ha estat aquí 
sinó al món». 

No només Ryanair, sinó tam-
bé altres companyies com Jet2 
han començat a vendre rutes per 
a l’estiu del 2021 a l’Aeroport de 
Reus. En relació a l’anticipació 
de les aerolínies per comercia-
litzar-les, Farrero concreta que 
«cada mercat té el seu ritme i, per 
exemple, la punta de vendes del 
Regne Unit és després del 25 de 
desembre, però això les compa-
nyies ja permeten ara reservar els 
seients».  La Taula de l’Aeroport 
–integrada per la Cambra de Tar-
ragona i la de Reus, la Diputació, 
els ajuntaments de Tarragona, 
Reus, Salou, Cambrils i Vila-seca 
i Territori– disposava per aquest 
any 2020 d’un pressupost de 
prop d’1,14 milions d’euros que 
abasta la promoció de la destina-
ció. La inversió, però, es va frenar 
pel virus. 

Vols a partir de 5 euros
Ryanair ha posat a la venda bit-
llets a partir de 5 euros per viatjar 
des de l’Aeroport de Reus ins 
a Birmingham, East Midlands, 
Liverpool, Shannon, Dublín, 
Francfort-Hahn i a Manchester. 
Es poden comprar ins avui a la 
mitjanit. 

Farrero: «L’impacte 
del virus en el turisme no 
ha estat només aquí sinó 
a tot el món»

TURISME

El Patronat veu «molt possible» que 
l’Aeroport no tingui vols a l’hivern
Les retallades de Ryanair «entren dins dels efectes de la covid» i a Reus «és on han arribat més tard»

OLÍVIA MOLET

Una imatge d’arxiu d’un avió de Ryanair a Reus.


