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TENIM LOTERIA DE LA GROSSA DE 

CAP D’ANY A LA VOSTRA DISPOSICIÓ 

MOLTA PARTICIPACIÓ EN EL TERCER CONCURS 

D’INSTAGRAM aplecbaixcamp2019 

 

53è CONCURS FOTOGRÀFIC  

‘APLEC BAIX CAMP’ i CONCURS D’INSTAGRAM 

Reus 2019 

TEMES:  “APLEC BAIX CAMP” i “COSTUMS TRADICIONALS  DELS 

PAÏSOS CATALANS” 

600 euros en premis 

Veredicte, exposició i lliurament de premis: El dia 23 de novembre de 

2019, a les 20.00 h, al vestíbul del Centre de Lectura de Reus.  

Exposició oberta fins al 14 de desembre.  

Si el nombre d’obres supera la cabuda de la sala s’exposarà una se-

lecció de cada autor. 

Bases concurs    

LA COLLA SARDANISTA ROSA DE REUS S’HA ADHERIT AL MANIFEST 

Reus per la llibertat i la democràcia  

Davant els fets gravíssims i excepcionals que s’han viscut aquests darrers 

dies i d’acord amb la tradició democràtica del teixit associatiu de Reus, les 

entitats sotasignants volem tornar a manifestar de forma pública i col·lectiva 

el nostre compromís inequívoc amb el país, els drets fonamentals i la lliber-

tat. La sentència del Tribunal Suprem, la violència i la brutalitat exercides 

per les forces de seguretat i la creixent campanya judicial i mediàtica per 

criminalitzar el dret legítim a la protesta constitueixen, sens dubte, un dels 

capítols més foscos de la història més recent de Reus i de Catalunya. No 

podem restar impassibles o indiferents: ens hi juguem el futur de totes i tots.  

Per això, fem una crida a sortir al carrer i a mobilitzar-se, sempre de forma 

pacífica i cívica, per tots els drets i les llibertats fonamentals inclòs el dret a 

l’autodeterminació, i també per denunciar la repressió i la involució autorità-

ria de l’Estat. Així mateix, rebutgem de ple la sentència injusta del Tribunal 

Suprem –una clara vulneració dels drets fonamentals, com ara el de llibertat 

d’expressió o el de reunió– i exigim l’alliberament immediat dels presos i les 

preses polítiques, el retorn dels exiliats i les exiliades, i la llibertat de tots els 

detinguts i les detingudes de les últimes setmanes i de les persones en pe-

rill de deportació.  

Finalment, pel bé de la pau ciutadana i la convivència, demanem que les 

forces de seguretat de l’Estat marxin de la ciutat i del país. I la profunda re-

visió i millora dels protocols d’actuació del cos dels Mossos d’Esquadra per 

evitar uns abusos policials inacceptables en una veritable societat democrà-

tica.  

Animem al teixit associatiu i en general, a tota la societat reusenca i del ter-

ritori a unir esforços i a sumar-se al manifest.  

Reus, 24 d’octubre de 2019.  
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