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La Banda
Simfònica
guanya un premi
internacional
■ La Banda Simfònica de Reus
s’ha proclamat guanyadora,
en la seva categoria, del Concurs Internacional de Bandes
Simfòniques ‘Fem Banda’, que
es va celebrar a Lleida el cap de
setmana passat.
El certamen compta amb
dues seccions. La primera dedicada a les formacions musicals d’entre 61 i 80 components, en la qual va participar
la banda reusenca, i la segona
per a bandes d’entre 40 i 60
músics.
Per participar en el certamen, la Banda Simfònica de
Reus va interpretar les següents peces: el pasdoble de
presentació, no puntuable,
Traner, del mestre Rafael Talens Pelló; seguidament van
presentar Rebroll, del mestre
Salvador Brotons, una obra
de molta dificultat i obligada
per a totes les bandes participants; i per últim Expedition,
del mestre alacantí Oscar Navarro. Aquesta és l’obra que
va escollir la banda reusenca
per competir en el certamen.
Finalment la Banda Simfònica de Reus es va classificar
en primera posició en la seva
categoria, a més d’obtenir la
puntuació més elevada en el
concurs. El director de la banda de la capital del Baix Camp,
Joan Ramon Reverté, va tenir
l’oportunitat de dirigir la peça que van interpretar conjuntament totes les bandes.
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SOBRE LA MESA TIENE VARIAS OFERTAS PARA INSTALAR SE EN LA CLÍNICA

La Fàbregas niega que vaya a
reunirse con el consistorio
Los dueños de la clínica
intensifican estos días
los contactos con
varios operadores
privados para intentar
cerrar un acuerdo
J.MORALES

La propiedad de la Clínica Fàbregas ha negado que esta semana
tenga previsto reunirse con el
Ayuntamiento de Reus para intentar reconducir la situación
después de que los primeros rompiesen el contrato con el CMQ
Reus hace unos días. El pasado
viernes empezó a correr el rumor
de que para esta semana estaba previsto un encuentro entre ambas
partes, extremo que la abogada
de la propiedad de la clínica, Gisela Trillas, ha negado tajantemente. «Desmentimos rotundamente ninguna reunión con el
Ayuntamiento de Reus, del que
no hemos tenido ninguna noticia ni ninguna llamada», aseguraba ayer al Diari la representante
de la propiedad de la Fàbregas.
Lo que sí tienen previsto los
dueños de las instalaciones de la
calle Gaudí esta semana es intensificar los contactos y reuniones
con los diferentes operadores sanitarios privados que se han interesado en los últimos días en
instalarse en la antigua Fàbre-

Imagen del Centre MQ Reus, instalado desde hace 18 años en la Clínica
Fàbregas, en la calle Gaudí. FOTO:PERE FERRÉ
gas, una vez sabida la noticia de
que el CMQ Reus tiene un año
para dejar el edificio. En este sentido, Gisela Trillas aseguraba que
«estamos trabajando y negociando para llegar a un acuerdo con
un operador».
La noticia sobre la ruptura del
contrato entre la Clínica Fàbregas y el CMQ Reus se conocía el
pasado 21 de junio. Después de
18 años de una vinculación de 18
años, los propietarios del edificio
decidían romper su relación con
este centro médico dependiente del Hospital Sant Joan de Reus
aduciendo una pérdida de confianza, al haberse perdido el espíritu fundacional de la clínica

que en su día instauró el doctor
Fàbregas.

Un año para irse
En el burofax enviado al CMQ
Reus, la Clínica Fàbregas le da un
año de tiempo para abandonar
las instalaciones de la calle Gaudí. Mientras que desde Sagessa
no han cerrado la puerta a que el
CMQ Reus pueda continuar operando en la Fàbregas, sus dueños
han insistido por activa y por pasiva que el contrato esta roto y
que están en conversaciones con
varios operadores privados para instalarse en la clínica.
■■■
jmorales@diaridetarragona.com

EL APUNTE

Comunicado de la
Clínica Fàbregas
■ «Debido a los comentarios fuera de lugar y a las insinuaciones e informaciones del todo falsas y maliciosas a la vez que carentes de todo fundamento
legal y ético, nos hemos visto obligados a emitir el presente comunicado. La propiedad quiere
aclarar, como siempre ha sido
la línea de su fundador el Dr.
Fàbregas, que evidentemente
ha sido remitida la rescisión del
contrato de arrendamiento con
Sagessa, estando en todo su
derecho como propietaria y
parte del mismo; derecho que
por otra parte le asiste legalmente. Los motivos de dicha
rescisión son inherentes a esta
propiedad, pudiendo ser alegados en cualquier momento,
sin que dicha información deba
ser tela de juicio por parte de personas ajenas, las cuales evidentemente carecen de cualquier
tipo de información veraz al
respecto. Esta propiedad comprende, debido a la trascendencia de la noticia, que la información pueda ser valorada y
comentada pero siempre desde el respeto y la veracidad.
Queremos acallar rumores, falsos e injuriosos en alguna ocasión, que en el caso de continuar
podrán dar lugar a responsabilidades legales. La población,
los trabajadores y esta propiedad son merecedores del máximo respeto y garantizaremos en
todo momento que la dignidad
y la trayectoria profesional hasta el momento de la Clínica
Fàbregas, no sea objeto de injurias y comentarios que desprestigien su nombre».

PRESENTACIÓ DE LES CONCLUSIONS

Reus i TGN fan 50 auditories
per ajudar persones amb
risc de pobresa energètica
■ La Taula de Pobresa Energèti-

ca de Tarragona i Reus es va reunir ahir al Centre d’Art Cal Massó per tractar els avenços aconseguits en aquest darrer any sobre
temes de pobresa energètica que
afecten les persones amb risc de
vulnerabilitat social i, també, per
organitzar les properes línies de
treball.
Una de les principals conclusions a les quals es va arribar va
ser la necessitat de centrar esforços per tal que les persones
amb risc de vulnerabilitat econòmica puguin accedir al bo social, un descompte atorgat pel
Govern. Els dos ajuntaments, per
aconseguir-ho, han apostat per
a la inversió de recursos en l’ela-

boració dels informes de vulnerabilitat, a més a més de la crida
ciutadana per accedir a l’ajuda.
El bo social té molt poca incidència en la problemàtica de la
pobresa energètica i les administracions i haurien de treballarhi, ja que només un 3% de les famílies d’ambdues localitats amb
el certificat de vulnerabilitat social fan ús d’aquesta modalitat.
L’octubre de l’any passat, els
dos ajuntaments, amb la col·laboració del Col·legi d’Enginyers
Tècnics Industrials de Tarragona (Cetit) van realitzar 50 preauditories energètiques bàsiques
a persones amb vulnerabilitat
econòmica. Des de llavors s’ha
treballat conjuntament per mi-

La Taula de Pobresa Energètica de Reus i Tarragona es va reunir ahir al Centre d’Art Cal Massó. FOTO: ALBA MARINÉ
llorar la condició dels habitatges estudiats.
L’Ajuntament de Tarragona
ha detectat situacions de necessitats més enllà del projecte, relacionades amb la situació de po-

bresa de les famílies, en canvi,
l’Ajuntament de Reus s’ha centrat en millores del pla acordat.
Els dos ajuntaments han treballat conjuntament les propostes aprovades als plens anteriors

per tal de millorar aspectes de la
facturació de subministraments
relacionats amb el nou marc tarifari, amb la creació d’una factura solidària i amb l’abaratiment
dels impostos.–L. LÓPEZ
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El Penedès millora durant
el 2015 al rànquing de
competitivitat de l’ADEPG
a El Garraf se situa entre les deu comarques més competitives del país i puja deu
posicions des del 2006 a El Baix Penedès millora per tercer any consecutiu
Cati Morell / Taempus
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Les tres comarques del Penedès –Alt Penedès, Baix
Penedès i Garraf– han
continuat la tònica ascendent en el rànquing de
competitivitat
de
l’ADEPG
(Associació
d’Empresaris del Penedès
i el Garraf) durant el 2015.
El Garraf va aconseguir situar-se entre les deu comarques més competitives de Catalunya, per darrere del Maresme i per davant del Baix Camp, que
tanca el grup, tot i que continua presentant un model de desenvolupament
poc sostenible des del
punt de vista mediambiental a causa del desequilibri residencial i productiu. Segons l’estudi, el
Garraf és la segona comarca catalana que genera
menys oportunitats laborals i està entre les que tenen la incidència més elevada de l’atur. Això suposa
que l’activitat econòmica
generada és insuficient
per cobrir les necessitats
laborals de la seva població, i obliga una part important dels ciutadans a
desplaçar-se a les comarques veïnes.
L’Alt Penedès es va consolidar durant el 2015 a la
catorzena posició del rànquing i el Baix Penedès
continua millorant, i l’any
passat va arribar a la setzena posició, segons el document elaborat per la
consultora Activa Prospect. La reestructuració
del sector financer a l’Alt
Penedès ha tingut un impacte molt negatiu a la comarca perquè el sector incidia de forma clara en la
diversificació de l’economia comarcal. La important destrucció d’ocupació que l’Alt Penedès ha
patit els últims tres anys
ha acabat deteriorant la
imatge de sostenibilitat
del model econòmic que
acompanyava la comarca.
Entre els punts febles de la
competitivitat destaquen
la qualificació dels recursos humans i la provisió de

La posada en comú de la Taula es va fer ahir a Cal Massó de
Reus ■ CLÀUDIA RUIZ

Només el 10% de
famílies pobres
energètiques
reben el bo social
a Aquestes dades corresponen a
Entrada d’una oficina de Treball al carrer Sepúlveda de Barcelona ■ JOSEP LOSADA

Reus i Tarragona, que també han fet
50 auditories energètiques

El Port i el Logis Penedès, reptes de futur
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La competitivitat del sector
industrial ha anat lligada històricament a la diversificació
i la competitivitat de les comarques del Penedès, ja que,
juntament amb el turisme,
han trencat amb el domini del
sector primari. Per a aquest
sector, l’accessibilitat a les

principals infraestructures
logístiques és clau per garantir i millorar la competitivitat.
Per això, projectes de futur
com el desenvolupament del
port de Vilanova i la Geltrú o
l’accés a plataformes logístiques intermodals com el Logis Penedès són elements
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és el lloc que ocupa el Garraf en el rànquing de competitivitat anual que elabora Activa Prospect per a l’ADEPG.

serveis educatius i en l’esperit emprenedor i el dinamisme empresarial (té un
dels índexs d’empreses i
treballadors
autònoms
més baixos del país).
El Baix Penedès ha guanyat posicions al rànquing
gràcies als atractius de localització que té per a les
empreses que aposten per
bones infraestructures i
serveis de transport. Precisament, un dels factors
que ha anat recuperant

És el primer any que l’ADEPG
va analitzar la competitivitat
del Penedès respecte a la resta de Catalunya.

protagonisme és el de l’esperit emprenedor i el dinamisme empresarial, que
situava el Baix Penedès
entre les comarques
menys dinàmiques del
país en el moment en què
va esclatar la crisi. Durant
l’etapa expansiva, el Baix
Penedès va registrar un
dels majors creixements
demogràfics de Catalunya
i això va impulsar l’economia comarcal a través de
la creació d’ocupació i de

determinants per garantir
una gestió més eficient de la
producció destinada als mercats estrangers i alhora contribuir a la millora de la internacionalització dels processos de màrqueting de les empreses de les tres comarques
del Penedès.

teixit empresarial, derivat
de l’impuls del sector de la
construcció.
Els àmbits on el Baix
Penedès presenta més febleses són la mà d’obra i els
recursos per a l’educació,
la provisió de serveis de suport a la producció i la demanda de béns i serveis innovadors.
Precisament, aquests
són els àmbits que incideixen en la millora del valor
afegit i són una combinació que no és fortuïta, sinó
que es retroalimenten.
Quant al capítol mediambiental, la situació és estructuralment negativa.
Ens els darrers anys s’ha
avançat i la comarca ja no
encapçala els pitjors resultats, però el consum domèstic d’aigua i la recollida selectiva són assignatures pendents. ■

E. Canovaca / Reusdigital
REUS

Que les persones o famílies amb vulnerabilitat
econòmica puguin accedir
a modalitats d’ajuts més
adients i al bo social.
Aquesta va ser una de les
principals conclusions de
la reunió de la Taula de la
Pobresa Energètica de
Reus i Tarragona, que es
va fer ahir a Cal Massó de
Reus. Una de les dades
més significatives i que cal
millorar és l’accés al bo social que donen les empreses de subministrament
de gas i electricitat, essencialment, i que només arriba a un 10% d’aquelles
persones o famílies que reben ajuts municipals per
pagar les factures. A Reus,
el darrer 2015 van ser 715
les subvencions atorgades
per pagar la llum i 182, el
gas.
“El bo social arriba a un
tant per cent molt baix de
persones amb vulnerabilitat”, va assegurar el regidor de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Reus, Dani Rubio.
“No podem obligar les
companyies privades a fer
els canvis i ja ampliem el

bo social en el cas de l’aigua”, va explicar la consellera de Serveis a la Persona de l’Ajuntament de
Tarragona, Ana Santos.
De fet, les empreses que
subministren aigua a
Reus i Tarragona són municipals, i per tant aquí sí
que els ajuntaments tenen
competències per millorar
les condicions d’accés.
Amb el bo social de llum i
gas, les famílies només s’hi
poden acollir si tenen tots

La xifra
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van ser les subvencions
atorgades pel consistori l’any
2015 a Reus per pagar l’electricitat.

els seus membres a l’atur o
sense tenir pràcticament
cap ingrés.
Una de les mesures impulsades per Tarragona i
Reus ha estat la realització de 50 preauditories energètiques, amb la col·laboració del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials
de Tarragona. ■
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Només el 10% de les famílies amb
pobresa energètica reben el bo social
Els ajuntaments de Reus i Tarragona han aprovat tres mesures per reduir el consum en persones amb risc de vulnerabilitat
Maria Lucea

Baixa la incidència del bo social.
Aquesta és la dada més significativa que es va presentar durant el
plenari de la Taula de la Pobresa
Energètica de Tarragona i Reus
que es va tenir lloc ahir. «Només
el 10% de les famílies o persones» que van presentar les seves
factures de llum i gas i van sollicitar una ajuda municipal per
tal de pagar-les «van rebre el bo
social», va exposar el regidor de
Medi Ambient, Daniel Rubio.
El bo social és un mecanisme
regulat pel Govern que busca
protegir consumidors vulnerables amb menors possibilitats
econòmiques. Aquest mecanisme consisteix en l’aplicació
d’un 25% de descompte sobre
el total de la factura. Aquesta
rebaixa sí que s’aplica a la factura de l’aigua, tant a Reus com a
Tarragona, ja que és competència municipal, «però amb el gas i
l’electricitat només podem plantejar mesures a les empreses, que
són les que ho gestionen», de-

OLÍVIA MOLET

fensava la regidora de Benestar
Social, Montserrat Vilella, que
afegia que «si les famílies vulnerables no tenen aquest bo social,
hi ha un problema greu».
En total, al 2015 van ser 715 les
ajudes econòmiques que es van
oferir des de l’Ajuntament reusenc per pagar la llum, i 182 per
al gas. En aquest sentit, ambdós
consistoris afirmen que treballaran per «generar la fórmula perquè el bo social arribi a qui hagi
d’arribar», exposava Vilella.
Actuacions conjuntes
Els dos ajuntaments han aprovat en els seus respectius plens
municipals tres mocions que
permetran millorar la facturació
de les despeses energètiques. Tal
com va explicar la consellera de
Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Tarragona, Ana Santos,
han proposat a les empreses
d’aigua, llum i gas crear un nou
marc tarifari que permeti adequar el cost total de la factura
amb el consum real. També els

La Taula va aplegar polítics i tècnics dels ajuntaments i representants d’entitats socials i empreses.

han sol·licitat la creació del que
anomenen «factures socials»,
que tinguin en compte una modalitat de facturació especials
per a les persones o famílies amb

POLICIAL

Des de principis d’any ja s’ha aixecat 742 actes
La Guàrdia Urbana gairebé ha
duplicat en mig any el nombre
d’actes que va aixecar en tot
l’any passat en relació a actituds
incíviques vinculades a l’oci
nocturn, i ja quasi ha triplicat les
que va aixecar el 2014. Durant

s’han de gestionar amb les companyies de subministrament i
amb les administracions i autonòmiques i els ens municipals
només poden actuar sobre les

Auditories energètiques
Per tal de conèixer de primera
mà quina és la situació de les
llars amb situació de vulnerabilitat social, els ajuntaments de
Reus i Tarragona van realitzar
auditories energètiques. En total
va ser 49 entre les dues ciutats,
25 a Tarragona i 24 a Reus.
L’anàlisi dels habitatges consistia a revisar les instal·lacions
de llum i gas per tal de veure si
són eficients a l’hora de reduir
el consum i comprovar quin és
l’ús que fan les persones sobre
aquestes energies.
D’aquesta manera, es va poder
veure que la factura energètica és
més elevada que el consum real
de les famílies, i que estan pagant
de més per una llum o un gas
que no fan servir. També es va
detectar que no es fa un correcte
estalvi energètic i per això es van
impartir accions de divulgació
per donar pautes per disminuir
el consum.
D’aquestes auditories també
es van extreure dos perfils de famílies o persones amb les quals
cal treballar. Hi ha un perfil de
famílies amb problemes estructurals greus a l’habitatge, que necessita reparacions immediates, i
la «nova pobresa». És a dir, famílies amb bones instal·lacions que
no poden pagar les factures.

MOBILITAT

Es dupliquen els controls
policials a l’oci nocturn
per actituds incíviques
Redacció

menys recursos. Per últim, també han demanat una reducció
dels impostos i les taxes de consum bàsic.
Aquestes tres mesures, però,

factures de l’aigua. «Esperem
que tinguin sortida i una avançada positiva», declarava Santos.

aquest any, fins al 31 de juny, ja
han aixecat un total de 742 actes
per consum d’alcohol, miccionar i embrutar a la via pública,
i per molèsties als veïns per sorolls. Durant tot el 2015 en va aixecar 387, i durant el 2014, 270.
Els problemes principals no so-

len venir donats pels locals, sinó
pels clients que, quan surten o
es troben al carrer, no respecten
el descans dels veïns. El reforç
dels controls policials contra
les actituds incíviques vinculades a l’oci nocturn s’han notat
especialment durant els mesos
d’abril i maig, quan s’han aixecat un total de 290 i 196 actes,
respectivament. De les 742 actes
aixecades, més de 500 són per
consum d’alcohol, 155 per orinar, una trentena per embrutar
i una trentena més per fer soroll.
Guàrdia Urbana i els locals fan
campanyes conjuntes per avisar
els clients que no es pot utilitzar
la via pública per a la festa.

Aigües de Reus inicia les
obres de sanejament i
abastiment de la xarxa
Afectaran al centre i al barri Sant Josep Obrer
Redacció

Aigües de Reus té previst iniciar
aquesta setmana diverses obres
de reparació de la xarxa de sanejament, als carrers d’Eugeni
Mata i Baix de Sant Salvador, a
la zona centre de la ciutat. Amb
aquestes obres de sanejament se

substituiran les antigues canonades existents que es troben en
un estat molt deficient. L’obra
permetrà ampliar la capacitat de
la xarxa i el seu comportament,
especialment davant episodis
de pluges intenses tindran una
durada d’un mes i un pressu-

post de 48.845,62 euros. També s’efectuarà la reparació de la
xarxa d’abastiment, al passatge
del Molinet i el carrer de Santa
Rosa, al barri Sant Josep Obrer.
En el primer cas hi haurà afectacions al trànsit, ja que caldrà
tallar completament els vials.
Amb les obres se substituiran
les antigues canonades existents que es troben en un estat
molt deficient. Es tracta d’una
millora substancial de les condicions del servei ofert a tots els
usuaris de la zona. Els treballs
tenen una durada estimada
de 20 dies, i un pressupost de
40.606,39 euros. Les obres no
suposaran cap cost per als veïns.

http://delcamp.cat/reusdiari/noticia/2600/la-taula-de-la-pobresa-energetica-de-tarragona-i-reus-es-reuneix-a-cal-masso
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La Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i
Reus es reuneix a Cal Massó
Títol: Europa Espanya Català

http://reusdigital.cat/noticies/el-camp/el-bo-social-nomes-arriba-un-10-de-les-families-amb-pobresa-energetica-de-reus-i
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El bo social només arriba a un 10% de les famílies
amb pobresa energètica de Reus i Tarragona
Títol: Europa Espanya Català
Autor: Enrique Canovaca
Que les persones o famílies amb vulnerabilitat econòmica puguin accedir a modalitats d'ajuts més
adients i al bo social. Aquesta és un de les principals conclusions de la reunió de la Taula de la
Pobresa Energètica de Reus i Tarragona, celebrada, aquest dilluns, al Cal Massó, a la capital del
Baix Camp. Una de les dades més significatives i que cal millorar és l'accés al bo social que donen
les empreses de subministrament de gas i electricitat, essencialment, i que només arriba a un 10%
d'aquelles persones o famílies que reben ajuts municipals per pagar les factures. A Reus, el darrer
2015 van ser 715 les subvencions atorgades per pagar la llum i 182, el gas.
"El bo social arriba a un tant per cent molt baix de persones amb vulnerabilitat", ha assegurat el
regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Reus, Dani Rubio, qui també ha detallat que en les
mocions aprovades durant el darrer any als dos plenaris, ja hi ha una petició a les empreses i les
administracions superiors per tal que solucionin aquesta anomalia. "Nosaltres no podem obligar a
les companyies privades a fer els canvis i ja ampliem el bo social en el cas de l'aigua", ha explicat
la consellera de Serveis a la Persona de l'Ajuntament de Tarragona, Ana Santos.
De fet, les empreses que subministren aigua a Reus i Tarragona són municipals, i per tant, aquí sí
que els ajuntaments tenen competències per millorar les condicions d'accés. Amb el bo social de
llum i gas, les famílies només poden acollir-se si tenen tots els seus membres a l'atur o sense tenir
pràcticament cap ingrés, una situació que avui en dia no és generalitzada.
"Com a ajuntaments, ens limitem a fer els informes preceptius de vulnerabilitat social", ha
manifestat la regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, qui creu que la solució passa per una
normativa en l'àmbit català o estatal. No obstant, cal recordar que el Tribunal Constitucional ha
suspès gran part de la Llei per a la pobresa energètica, un fet que dificulta pressionar a les
companyies amb possibles sancions.
Una altra de les conclusions que s'han presentat a la taula entre Tarragona i Reus és que la
majoria de les famílies sol·liciten un sol ajut. Així doncs, ambdós ajuntaments s'han fixat l'objectiu
de modificar la contractació de les subvencions per fer-la més òptima i reduir el nombre total de
sol·licituds.
50 visites per realitzar pre-auditories energètiques
Una de les mesures impulsades per Tarragona i Reus és la realització de 50 pre-auditories
energètiques, amb la col·laboració del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona, per
tal de millorar la factura que paguen les famílies amb risc de vulnerabilitat social. L'Ajuntament de
Reus s'ha centrat en 25 habitatges que requerien millores menors, s'han detectat els problemes i
s'ha realitzat una atenció personalitzada sobre les facutres.
Pel que fa a l'Ajuntament de Tarragona, aquest ha incorporat altres criteris socials a l'hora de
seleccionar les famílies que s'han beneficiat de la pre-auditoria, més relacionats amb la situació de
pobresa. De fet, el consistori tarragoní ha incorporat el seu projecte com a part de l'equip de
professionals de La Casa d'Oficis, integrada dins de Treball als Barris i subvencionada pel Servei
d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.
Montserrat Vilella ha indicat que de les famílies visitades en ambdues ciutats, la majoria de casos
o bé tenen una pobresa estructural o són famílies amb dificultats per pagar la factura. En aquest
sentit, "si els ajuntaments hem de pagar les factures, hem d'intentar que siguin les més baixes

possibles". De fet, els consistoris s'han trobat casos de persones que paguen de mínim de llum i
gas molt més del que necessiten, un fet que encareix les factures.
Estrena d'una pàgina web
La Taula de la Pobresa Energètica de Reus i Tarragona ha estrenat una pàgina web per tal de
difondre aquesta problemàtica, informar de les accions que realitzen els ajuntaments i oferir les
dades recollides fins ara. Com a línies d'actuació futures, la taula s'ha compromès a treballar la
implantació d'un punt d'informació a la ciutadania per explicar fàcilment con rebaixar les factures i
planificar les actuacions de millora en els diversos habitatges auditats.

