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PUBLICITAT

Baixada de la Misericòrdia, 5 

Tel./fax 977 23 76 01 Tarragona 

INSTRUMENTS NOUS
Trompeta 165 €, Acordió 340 €, Saxo alt 395 €,
Saxo tenor 595 €, Clarinet 195 €, Flauta 215 €,

Trombó de vares 220 €, Piano elèctric 595-890 €,
Bateria amb plats 300 €, Violí 80-100 €, Congues

295 €, Orgues 80 €, 120-189 €, Bongos 42-72 €,
Guitarra elèctrica 125 €, Amplificador 90 €, Baix

elèctric 144 €, etc.

Totes les marques: FENDER, YAMAHA, PETROF, etc.

Guitarra clàssica + funda 60 €

Bateria amb plats 300 €

Ofertes PIANOS NOUS 15% dte.
Pianos 1.990 €, elèctrics 595 €

Quotes mensuals des de 48 € al mes

DE L’1 AL 30 DE NOVEMBRE
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P I A N O S
MUSICAL RIBAS

Tres treballs d’investiga-
ció fets per estudiants re-
usencs van aconseguir ahir
els tres primers premis
AEQT. Així, a banda del
projecte guanyador de
l’IES Gabriel Ferrater, el
centre educatiu va aconse-
guir també el tercer premi
amb el projecte Reciclatge
i eficàcia: els sabons arte-
sanals, de Maria Pilar Co-
bo Cardenente. El segon
premi va ser per a l’estu-
diant de l’IES Domènech i
Montaner de Reus, Íngrid
Martí Pàmies, amb el tre-
ball Els additius alimenta-
ris.

Al certamen, organitzat
per l’Associació Empresa-
rial Química de Tarragona
(AEQT), s’havien presen-
tat dotze treballs d’investi-
gació pura i aplicada, de-

dicats a la difusió de la
química en l’entorn, fets
per estudiants de secundà-
ria de centres de Tarrago-
na, Reus, Montblanc, Ca-
marles i Salou. L’objectiu

dels premis és promoure
l’interès per la ciència i la
tecnologia química, un
sector que té un paper cen-
tral a les comarques tarra-
gonines.

Un treball sobre la vitamina C
de l’IES Gabriel Ferrater de
Reus guanya el premi AEQT

Dotze projectes van participar en el guardó per a estudiants

L’entrega de premis es va fer al Palau de Congressos. / J.R.

� El treball Varia la quantitat de vitami-
na C en el procés de maduració dels cí-
trics?, de Laura Trúpita Ollé, de l’IES Ga-
briel Ferrater i Soler de Reus, ha estat el
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química per a estudiants de secundària.
Dotze projectes han participat en el certa-
men, dotat amb 1.000 euros per a l’autor
del treball i 800 més per al centre.

� La segona edició de la
fira Relájate va obrir ahir
les portes amb una quaran-
tena d’expositors que es
podran visitar al Palau Fi-
ral i de Congressos de Tar-
ragona. La fira s’adreça a
un públic molt ampli i in-
clou activitats per a tota la
família: tirolina, guerra de
pintura, massatges, esca-
lada en rocòdrom i la Gala
VYP, que tindrà lloc avui a
dos quarts de nou del ves-
pre a l’auditori August.
Aquesta activitat consis-
teix en la convocatòria
d’un premi de disseny que
guanyarà el millor creador
d’una peça de moda que
tingui com a protagonista
l’Ypsilon, un model de
cotxe. Els participants ex-
posaran les seves crea-
cions durant una desfilada
de moda; el guanyador re-
brà 700 euros per pagar-se
la matrícula d’un postgrau
de disseny a la UNED i el
segon i el tercer classifi-
cats podran gaudir durant
sis mesos d’un Lancia Yp-
silon. També se celebrarà

una sessió de gospelterà-
pia, una activitat que utilit-
za els beneficis relaxants
de la música.

Ment sana
Pel que fa al II congrés so-
bre patologies derivades
de l’estrès, que va inaugu-
rar-se ahir i que acaba

avui, hi assistiran dos-
cents professionals de la
psicologia, l’educació i la
sanitat. L’avaluació i la in-
tervenció en l’assetjament
psicològic i en la síndrome
d’esgotament professional
seran els continguts que es
tractaran en les sessions
d’avui.
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Tarragona obre la fira Relájate,
que inclou un congrés sobre

patologies derivades de l’estrès

Taller de destructoteràpia, ahir a la fira. / JUANPE RODRÍGUEZ

� Els carrers de Reus no
tindran enguany la tradi-
cional música nadalenca
que des de fa 20 anys esta-
va present durant aquesta
festivitat. Salvador Llau-
radó, responsable de la
megafonia durant aquest
temps, explica que la mú-
sica no tenia «prou accep-
tació popular» i que «els
establiments comercials
cada vegada posaven me-
nys interès a tenir música

als carrers». Llauradó fins
i tot diu que alguns veïns
han denunciat al Síndic de
Greuges municipal les
molèsties que els ocasio-
nava la música, tot i que
sonava en horari comer-
cial: de deu del matí a una
del migdia i de cinc de la
tarda a dos quarts de nou
del vespre. El responsable
de la megafonia nadalenca
assegura que els establi-
ments comercials, que són
els que habitualment sem-

pre han costejat aquest ser-
vei, «cada vegada hi tenen
menys interès». Paral·lela-
ment, aquests dies s’estan
instal·lant els llums de Na-
dal que s’encendran l’1 de
desembre. Els motius es-
tan fets amb fil lluminós
blanc i de colors, de baix
consum, i combinats amb
decoració. El cost del llo-
guer, la instal·lació, el
manteniment i el consum
elèctric és d’uns 100.000
euros.

Reus no tindrà música nadalenca
al carrer per primer cop en 20 anys
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� El regatista de Reus An-
dreu Mateu sortirà des del
port canari de San Sebas-
tián de la Gomera fins a
l’illa caribenya d’Antigua
amb l’objectiu de traves-
sar l’Atlàntic remant sense
cap ajuda. Mateu salparà
el 2 de desembre cap a una
aventura de cinc mil quilò-
metres remant, tot sol i
sense cap mena d’assistèn-
cia. Durant els noranta
dies que durarà el viatge

haurà de remar fins a dotze
hores diàries. A l’embar-
cació tindrà el material per
satisfer les necessitats bà-
siques com ara una cuina
especial per a vaixells, una
petita dessaladora d’aigua
i aparells per pescar. Si tot
va bé, Andreu Mateu arri-
barà a la seva destinació a
mitjan febrer. El vaixell
que farà servir, de fusta,
s’ha dissenyat a Anglater-
ra expressament per a la
pràctica del rem oceànic.

Els fabricants van fer uns
rems a mida i van instal·lar
el telèfon via satèl·lit, el
bot salvavides, la cadena
de l’àncora, la farmaciola i
la llum, entre altres mate-
rials. Andreu ha protago-
nitzat altres aventures: el
1992 es va calçar un parell
de patins i va començar
una peripècia que, durant
tres anys, el va dur a recór-
rer cent vint països en cent
trenta mitjans de transport
diferents.

Un reusenc vol creuar l’Atlàntic
remant, tot sol i sense assistència

ACN / Reus


