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La propietat de la clínica
Fàbregas amenaça a
desnonar el CMQ

Gas Natural
compareix al
Parlament
pel cas de la
dona morta a
Reus
El tercer sector parla de
‘cortina de fum’ P 17

◗ Nega que negociï prorrogar el lloguer. Els propietaris de l’edifici del carrer Gaudí
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insisteixen que el Centre Mèdic Quirúrgic Reus ha d’abandonar les instal·lacions el juny. P 15-16
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El primer creuer amb base al port de
Tarragona generarà 2,2 milions d’euros
Els preus per persona per recórrer la Mediterrània al vaixell ‘Costa neoRiviera’ que
sortirà els divendres de Tarragona van des dels 799 fins als 1.169 euros. P 2-3
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POBREZA ENERGÉTICA

| REUS
■

INSISTE EN LA URGENCIA DE DEFINIR UNAS REGLAS SOBRE CÓMO ACTUAR EN ESTOS CASOS

Gas Natural comparece en el Parlament
hoy entre las críticas del tercer sector

SALUD

Eurecat busca
voluntarios para
un estudio sobre
el dolor articular
■ La Unitat de Nutrició i Salut

El consejero delegado
de la compañía, Rafael
Villaseca, hablará sobre
su actuación en el caso
de la anciana fallecida
en el incendio de su piso
M. JUST - AGENCIAS

El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca,
comparecerá hoy a las 15 horas en
el Parlament para informar sobre su actuación en el caso de la
anciana que falleció en el incendio de su piso en Reus, provocado por una vela después de que le
cortasen la luz. Villaseca lo hará
de forma voluntaria, pero a petición de Junts pel Sí.
Pese a no adelantar los detalles de su exposición en la cámara catalana, fuentes de la compañía señalan que el consejero delegado insistirá en la importancia
de definir unas reglas del juego y
un protocolo claro que sistematice cómo hay que actuar en casos de pobreza energética, y cómo
vehicular la relación con los ayuntamientos. Villaseca pondrá de
nuevo sobre la mesa la necesidad
de que se desarrolle lo antes posible «un mecanismo perfectamente reglado, estructurado, eficiente y eficaz, que ahora no está
clarificado».
Precisamente ante la falta de
este marco normativo, Gas Natural Fenosa ha anunciado la puesta en marcha una Unidad de Atención a la Vulnerabilidad con el objetivo de hacer un seguimiento
de los casos de clientes que puedan encontrarse en situación vulnerable. Junto a esta unidad, desarrollará un Grupo de Gestión
de Colectivos Especiales. De esta forma, ahora cuenta con un
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Así quedó el interior del piso de Rosa tras el incendio en el que falleció, en la calle Santa Anna. FOTO: A. GONZÁLEZ
equipo de unas 60 personas dedicadas a la atención a ciudadanos que se encuentran en una situación más delicada. El consejero delegado explicará también
hoy algunos detalles de este proyecto, al que se destinarán 4,5 mi-

La cifra

4,5
millones
destina la compañía a
la Unidad de Atención
a la Vulnerabilidad
llones de euros.
Dentro de sus actuaciones,
Gas Natural Fenosa formará a
sus equipos y empresas colaboradoras para actuar en situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, diseñará medidas para identificar y actuar ante situaciones

de riesgo de posibles clientes
vulnerables. También ofrecerá
flexibilizar el pago de los recibos a quien más lo necesite, ampliando, entre otros aspectos,
el periodo de devolución de la
deuda hasta dos años y eliminando la cuota inicial. También
crea la figura del cliente prevulnerable; y ampliará el plazo para
poder avisar al abonado y hacer
las gestiones antes de cortar el
suministro.

‘Es una cortina de humo’
La Taula d’Entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya considera que la propuesta de Gas
Natural para combatir la pobreza energética no reconoce la existencia de la situación ni los canales que la administración pública
tiene establecidos para hacer frente a estas situaciones. Todo ello,
indica la Taula, «parece una cortina de humo» antes de la comparecencia de hoy del consejero
delegado de la compañía. Ade-

más, ha dirigido preguntas a los grupos parlamentarios para que le
sean formuladas a Villaseca. Entre ellas, que desglose la partida
de 4,5 millones anunciada, o si tiene «algún sentimiento de culpa»
por la muerte de la anciana.
Además, le plantearán si cree
justo que la compañía «no participe en las ayudas que reciben
las personas vulnerables mediante el bono social, como ha
sentenciado el Tribunal Supremo; y qué parte del artículo 6.4
de la Llei 24/2015 que impide cortar el suministro sin pedir previamente un informe a los servicios sociales municipales no entiende».
En la comparecencia, que prevé ayudar a aclarar detalles sobre
lo ocurrido en el caso de la anciana, estará presente también la diputada de Junts pel Sí Montserrat Vilella –precisamente la concejal responsable de la cartera de
Benestar Social en Reus– y no se
descarta que pueda intervenir.

del Centre Tecnològic Eurecat (miembro de Tecnio) busca a unos sesenta voluntarios
para estudiar los beneficios de
la planta de cúrcuma sobre el dolor ligero y moderado de las articulaciones de rodilla, una patología que afecta a entre el 10
y el 40% de la población adulta. Concretamente, los expertos quieren saber si el extracto de origen vegetal de la planta Curcuma Longa tiene un
efecto positivo agudo (de efecto en pocos días) en pacientes
que sufren dolencias de rodilla. Según la doctora Rosa Solà,
jefa de estudios con intervención en humanos de Eurecat,
hallar «un producto natural y
eficiente para minimizar el dolor de rodilla permitirá reducir los efectos secundarios de
los tratamientos actuales, y tiene un especial interés dada la alta demanda por tratar este tipo de frecuente dolor».
El proyecto, que se llevará
a cabo en las instalaciones de
Eurocat en Reus, estudiará los
efectos del extracto B-Turmactive, basado en el extracto de
cúrcuma, entre 64 voluntarios
de entre 18 y 65 años, que deberán tomar el producto durante siete días y someterse a un
seguimiento telefónico y tres
visitas, incluida la preselección.
El estudio implica una intervención aleatorizada, donde se asignará el tratamiento
y el placebo de forma aleatoria
y con un procedimiento doble
ciego, donde investigador y voluntario desconocen el tratamiento que reciben.
Se ha habilitado el correo
estudis@ctns.cat y el teléfono
636 944 723 para que los interesados se inscriban como voluntarios o consulten dudas.
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UNA APLICACIÓ ESTRICTA DE LA LLEI

Sense beca per un sol euro
Una família perd una ajuda d’estudis de 2.500 euros després d’acollir-se al ‘pla Pive’ per
canviar de cotxe H Christian Postigo supera per 1,04 euros el límit d’increment de patrimoni
JULIA CAMACHO
SEVILLA

Un euro pot fer anar en orris els
plans de Christian Postigo, un estudiant malagueny de 20 anys amb
expedient d’excel·lent a qui el Ministeri d’Educació denega una beca perquè al comptabilitzar una
ajuda del pla Pive (un incentiu per a
la compra d’automòbils) els ingressos familiars superen el límit fixat
per poder accedir a les ajudes a l’estudi que ofereix el Govern. La família Postigo supera per 1,04 euros el
límit d’increment de patrimoni,
un dels barems fixats per acollirse a la beca.
El noi estudia el segon curs del
Grau Superior d’Educació Infantil a Màlaga, on es desplaça cada
dia des d’Álora, el municipi on resideix. Cent quilòmetres diaris que
pagava gràcies a la beca anual de
2.500 euros que li han donat els úl-

tims tres anys. La nota mitjana de
9,4 li va obrir la possibilitat de començar Magisteri, el seu somni, el
curs vinent.

Candidat perfecte
La renda anual de la família Postigo
no supera els 8.500 euros –el pare,
paleta autònom, sobreviu com pot
després de l’esclat de la bombolla
immobiliària–, de manera que, tant
per nota com per renda, Christian
és el candidat perfecte per rebre una
ajuda governamental a l’estudi.
Davant l’escassetat de feina a Álora, i la mala salut del progenitor, el
2015 van decidir comprar un cotxe
nou –«Un de modest, no un article
de luxe»–, perquè el que tenien estava «inservible». Per fer-ho van necessitar fins i tot l’aval d’un familiar
i, a l’adherir-se al pla Pive, van rebre
un descomp-te de 750 euros del con-

cessionari i un altre, també de 750
euros, del Govern.
Però no van ser conscients que
aquestes ajudes computaven en la
declaració de la renda com a increment de patrimoni, una de les caselles que es miren a l’hora de concedir les beques. «El meu pare va estar durant l’any 2015 pràcticament a
l’atur. I és igual quants diners guanyi
la meva família, perquè si superes
els 1.700 euros d’increment de patrimoni, et deneguen la beca», va explicar Christian.

33 Christian Postigo.

«La llei és així»
A principis d’any va rebre per carta
la notícia que no tindria beca. Per això es va veure obligat a afrontar pels
seus propis mitjans els trasllats i altres despeses escolars. Van pensar a
tornar l’ajuda del cotxe, però a Hisenda els van dir que no estaven se-

«Som una família
humil i treballadora,
i no em vull
aprofitar de
la situació»

gurs que ni així l’aconseguissin. Temien que si tornaven l’ajuda acabessin sense beca i sense cotxe. Van
presentar una queixa, i els van respondre que «la llei és així».
La normativa estableix una sèrie de límits «que no es poden superar per ser beneficiari d’una beca», entre els quals hi ha que «la
suma dels rendiments nets del capital mobiliari més els guanys patrimonials de la unitat familiar no
poden superar els 1.700 euros durant el 2015». El criteri s’aplica fins i
tot a un sol·licitant amb un expedient d’excel·lent i zero euros de renda anual.
Ara, Christian està en contacte amb Hisenda perquè creuen haver trobat un error en la declaració
que permetria tornar a reclamar i
exigir la beca. Ni tan sols es planteja demanar beques a altres administracions per temor que l’hi bloquegin de cara al curs 2017-18. Per
ara, tiraran amb el que tenen i no
descarta treballar a les tardes, encara que hi ha hagut qui s’ha ofert
a pagar-li la matrícula. «Som una
família humil i treballadora, i no vull
aprofitar-me de la situació. A qui
correspon pagar-me els estudis és
a l’Estat», afirma. I llança un missatge als polítics: «L’educació s’ha
convertit en un luxe». H

CRÍTICA SOCIAL

Les entitats
dubten del pla
antipobresa
de Gas Natural
EL PERIÓDICO
BARCELONA

33 Entrada de la policia en un dels domicilis investigats i, a la dreta, una de les deu plantacions de marihuana intervingudes.

OPERACIÓ BANYO

Els talls de llum delaten una
plantació de maria a Girona
La família detinguda va
comprar diverses cases
per ‘protegir’ el cultiu
ÀLEX HERNÀNDEZ
GIRONA

Agents del Cos Nacional de Policia
(CNP) van detenir quatre membres
d’una família que tenia una plantació de marihuana en una casa de
Sant Miquel de Fluvià (Alt Empordà).
Els agents van descobrir la plantació perquè les instal·lacions dels cultius, que s’havien punxat de forma
il·legal als cables elèctrics de la població per realitzar el cultiu, provo-

caven talls de llum entre el veïnat,
que és d’uns 800 habitants.
L’anomenada operació Banyo ha
servit per desmantellar un total de
10 plantacions de marihuana en diferents finques entre Figueres i Sant
Miquel. La Policia Nacional, guiada
pels talls de llum i les baixades de
tensió en el subministrament elèctric de la xarxa pública va poder concretar la investigació.
Els assenyalats talls de subministrament, juntament amb altres pistes que van seguir els investigadors,
van portar al descobriment de les
plantacions de marihuana. El conjunt de l’operació s’ha saldat amb

la detenció a Girona de 10 persones,
sis de les quals a la ciutat de Figueres
i quatre a Sant Miquel de Fluvià. Els
agents van decomissar 1.642 plantes
de marihuana, gairebé 9.000 euros
de diners en metàl·lic, així com tres
armes de foc.
VIGILANTS I GOSSOS AGRESSIUS / L’alcal-

de de Sant Miquel de Fluvià, Àngel
Posas, es va referir ahir a les queixes
dels veïns pels repetits talls de llum.
Va assegurar que alguns veïns «s’havien queixat per la pèrdua de potència elèctrica o per talls puntuals de
llum als seus domicilis». No obstant,
Posas va negar que s’hagin produït

apagades de llum generalitzades al
municipi. Els detinguts havien comprat les cases unifamiliars pròximes
al seu domicili amb l’objectiu de crear una espècie de cinturó de seguretat al voltant de la plantació de marihuana.
En algunes de les cases residien
persones que feien la funció de «vigilants», mentre que en altres va
ser necessari immobilitzar diversos
gossos molt agressius. Respecte a la
família detinguda, l’alcalde de Sant
Miquel va detallar que es van establir al municipi fa uns quants anys,
«durant l’època del boom immobiliari».
Poses també va explicar que els
detinguts no eren gaire coneguts al
poble perquè «feien una vida apartada respecte als altres veïns». L’operació Banyo es va iniciar el mes de
gener passat i hi han intervingut
50 agents, tant de la Policia Nacional com de Vigilància Duanera de
l’Agència Tributària. H

La Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya considera que
la proposta de Gas Natural per
fer front a la pobresa energètica
no respon a la problemàtica que
avui dia pateix més del 10% dels
catalans. Les entitats han presentat una bateria de preguntes
als grups parlamentaris per dirigir-les avui a Rafael Villaseca,
conseller delegat de Gas Natural Fenosa, que compareixerà al
Parlament. Villaseca compareix
a la Cambra per donar explicacions pel cas de la mort d’una dona gran a Reus a qui s’havia tallat el subministrament, que va
morir en un incendi a causa de
les espelmes que encenia per illuminar-se.
La Taula sosté que la proposta
no reconeix l’existència d’una situació –la pobresa energètica– i
tampoc reconeix els canals que
l’Administració té establerts per
fer front a aquestes situacions. En
conjunt, assegura, «sembla una
cortina de fum a 24 hores de la
compareixença» al Parlament.
Per al president de la Taula, Oriol Illa, «la proposta de Gas Natural es fa obviant l’obligació que
té com a empresa de col·laborar
amb els poders públics». H
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Gas Natural destina 4,5 milions deuros a un pla
estatal contra la pobresa energètica

http://reusdigital.cat/noticies/reus/la-taula-del-tercer-sector-creu-que-el-pla-de-gas-natural-contra-la-pobresa-energetica

Secció: Regional
01/02/2017

La Taula del Tercer Sector creu que el pla de Gas
Natural contra la pobresa energètica és 'una
cortina de fum'

