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Albert Sunyol 

El Reus comença als barris es va 
exemplificar ahir amb la primera 
de les concentracions que des de 
la Federació de Veïns i les entitats 
veïnals ha engegat per fer visi-
bles des de diversos punts de la 
ciutat les queixes per «l’actuació 
que estan duent a terme les com-
panyies elèctriques», amb la me-
mòria recent de la mort de l’àvia 
del carrer de Santa Anna el no-
vembre passat. En la mobilitza-
ció d’ahir al matí a Mas Pellicer, 
que va aplegar una trentena de 
persones, es va llegir un manifest 
en el qual els residents clamaven 
contra la «situació actual» de les 
subministradores, que «s’apro-
fiten de la onada de fred per fer 
negoci i apujar més els preus», a 
més de reivindicar que «la llum 
no pot ser un luxe en el segle 
XXI». En aquest sentit, el presi-
dent de l’associació de veïns de 
Primer de Maig, Eduardo Navas, 
afirmava que «hi ha persones 
que estan passant gana perquè 
han de pagar la llum i això s’ha 
d’erradicar, no pot ser que es 
produeixin casos com el de la 
dona morta perquè no podia 
pagar la llum». El mateix Navas 
va recordar que «en aquest barri 
–en referència a Mas Pellicer–ha 
augmentat la donació de menjar 
perquè hi ha gent que ho està 
passant molt malament». 
El focus, però, també el van 

posar en les administracions 
ja que «volem saber si estan de 
part de les elèctriques o de part 
dels veïns» i «volem que actuin 
d’una forma contundent, ja que 
ara tenim la sensació que s’es-
tan passant la pilota els uns als 
altres», comentava el president 
de la FAVR, Valentín Rodríguez, 
qui reiterava que «al final qui 
acaba pagant la factura de tot 
plegat som nosaltres, cal que 
s’actui d’una forma ràpida im-
mediata». Els veïns van anunciar 

també una propera trobada amb 
els responsables d’energia de la 
Generalitat, el 15 de febrer, a més 
d’una reunió, encara amb data 
per concretar, amb la regidora de 
Benestar Social de l’Ajuntament 
de Reus, Montserrat Vilella. 
Des de la federació veïnal  es 

refermaven ahir  en la necessitat 
de ser constants en les reivindi-
cacions.  Així, també recullen 
signatures en un manifest contra 
la pobresa energètica, que ja sig-
naven ahir els veïns mobilitzats 

a mig matí en aquest barri. Com 
ja van anunciar, les mobilitzaci-
ons es mantindran un diumenge 
al mes fins abans de l’estiu i a 
partir de les 10.30 hores. El 5 de 
març tindrà llocal barri Gaudí; el 
2 d’abril, al barri Immaculada, i el 
7 de maig, a La Pastoreta. 
Encara en matèria energè-

tica, els veïns van reclamar 
també «les grans deficiències 
que estem patint als barris per 
les instal·lacions obsoletes». 
En aquest sentit, els veïns han 
vingut reiterant que «existeix 
un perill real amb  determina-
des instal·lacions»,  posant com 
exemple les connexions del Bar-
ri Montserrat, «amb els cables 
que passen per les façanes  de 
les cases o les caixes elèctriques 
sense retirar a la urbanització 
Pelai». Capítol a banda, segons 
explicava recentment Valentín 
Rodríguez, és «la necessitat que 

es dugui a terne el soterrament 
del transformador del barri Im-
maculada» per evitar les sobre-
càrregues elèctriques o els xocs 
dels cotxes per la seva proximitat 
del generador amb la cruïlla» del 
carrer Oliver.

El baixador de Bellisens 
Els veïns també van engegar una 
recollida de firmes per impulsar 
la materialització del baixador 
de Bellissens. La Federació de 
Veïns, va prendre part, amb al 
institucions, entitats i col·lectius 
en la Taula del baixador que va 
tenir lloc l’octubre passat, sota el 
repte de vetllar perquè els Pres-
supostos Generals de l’Estat del 
2018 contemplin una assignació 
per a fer realitat l’equipament. La 
voluntat de la Taula és traslladar 
properament a  Adif i al Ministe-
ri de Foment la necessitat de fer 
aquesta infraestructura. 

Mas Pellicer va 
acollir ahir la primera 
mobilització en contra 
de les companyies 

SOCIETAT 

«No volem que morin més persones 
perquè no poden pagar-se la llum»
Una concentració veïnal denuncia el paper de les elèctriques en els casos de pobresa energètica 

ALBERT SUNYOL 

Lectura del manifest durant la concentració en rebuig a les elèctriques, ahir a Mas Pellicer. 

El manifest afirma 
que les empreses 
«s’aprofiten de la onada 
de fred per pujar preus»  

CULTURA 

EFE 

L’equip de ‘Timecode’ després de rebre el premi Goya. 

Redacció 

Doblet reusenc als premis Goya. 
La gala de l’acadèmia del cime-
ma espanyol, celebrada dissab-
te passat a Madrid, va tornar a 
posar Reus en el punt de mira 
amb els guardons atorgats a 
Oriol Tarragó i al curtmetratge 
Timecode. Tarragó es va fer amb 
el premi al millor so pel film Un 
monstre em ve a veure, conjun-
tament amb els seus companys 
Peter Glossop i Marc Ortsse, 
en aquesta obra dirigida per J. 
A. Bayona. El reusenc i el seu 
equip es van imposar en aques-
ta categoria a Eduardo Esquide, 
Juan Ferro i Nicolas de Poulpi-
quet per 1898. Los últimos de Fi-
lipinas; a Daniel de Zayas, César 
Molina i José Antonio Manovel 
per El hombre de las mil caras; 
i a Nacho Royo-Villanova  i Ser-
gio Testón per Ozzy. 
Per la seva banda, l’aclamada 

Timecode va tornar a obtenir 
un nou reconeixement. La cin-
ta de Juanjo Giménez, un dels 
docents de l’Escola de Cinema 
de Reus (ECIR), va imposar-se 

en la categoria de millor curt-
metratge de ficció a Graffiti, de 
Lluis Quílez, a En la azotea, de 
Damià Serra; a Bla, Bla, Bla, de 
Alexis Morante, i a La invitaci-
ón, de Susana Casares.

L’ECIR ,camí dels Oscar 
Oriol Tarragó i Timecode sumen 
un nou reconeixent després de 
l’obtingut recentment als Pre-
mis Gaudí, de l’acadèmia del ci-
nema català. En el cas del curt-
metratge de l’Escola reusenca, 
ja  mira de reüll al calendari, i és 
que el 26 de febrer s’entregaran 
els premis de l’acadèmia del ci-
nema americà, els Oscar. El film 
de Giménez haurà de competir 
amb quatre curtmetratges més: 
Ennemis Intérieurs, de Sélim 
Azzazi; La Femme et le TGV, de 
Timo von Gunten; Silent Nig-
hts, d’Aske Bang; i Sing (Min-
denki), de Kristof Deák. La cinta 
de Juanjo Giménez aborda la 
història de dos guàrdies de se-
guretat d’un pàrquing, la Luna 
i el Diego, cadascun amb torns 
diferents.

‘Timecode’ i Tarragó 
triomfen en la gala 
dels premis Goya 
S’enduen els guardons en les seves categories

La colla Peti Qui Peti celebra un 
retrobament pels 25 anys

FESTIU

Prop d’un centenar de perso-
nes, entre fundadors, membres 
actuals i els qui en algun mo-
ment ho van ser, van reunir-se 
aquest dissabte a la nit a l’hotel 
NH Ciutat de Reus per donar 
lloc al retrobament de la colla 
Peti Qui Peti, coincidint amb 
el seu 25è aniversari. La cita 
va servir per lliurar reconeixe-
ments als qui han empès per 
tal que l’agrupació continuï fent 
anys i, també, per començar a 
escalfar motors de cara a la ce-

lebració de Carnaval de Reus, 
que omplirà la ciutat de color 
i festa en poques setmanes. 
Enguany, la colla Peti Qui Peti, 
una de les de més llarga tradició 
a la capital del Baix Camp, tor-
narà a assolir els 180 membres 
i promet grans celebracions. 
El programa, que la Federació 
Reusenca d’Associacions de 
Carnaval (FRAC) no ha donat 
a conèixer encara, inclou dife-
rents actes per commemorar 
aquesta efemèride. 

CEDIDA

Peti Qui Peti és una de les colles de Carnaval amb més tradició. 
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L’ascensor educatiu: l’etapa dels 0-3 anys
TRIBUNA

El primer cicle de l’educació infantil, el que 
anomenem escoles bressol o llars d’infants, 
que acull els nens i nenes de 0-3 anys, és una 
etapa fonamental de la vida de l’infant. Fins 
fa poc només es parlava de la conciliació fa-
miliar i laboral però fa un temps que l’etapa 
de 0-3 ha agafat una dimensió nova, reenfo-
cada a l’infant, i s’han aportat unes informa-
cions que han de fer canviar la perspectiva i la 
necessitat d’aquesta etapa. 
El professor i investigador de genètica 

David Bueno ens diu que l’etapa de desen-
volupament neuronal dels 0-3 anys és fona-
mental i, a més a més, remarca que després 
dels tres anys alguns desenvolupaments 
neuronals es tanquen, les seves connexions 
ja queden fixades i no es poden tornar a refer. 
Les que han desenvolupat en aquest període 
seran les que tindran la resta de la seva vida. 
D’altra banda, segons diferents estudis i 

autors (del Síndic de Greuges, de la Fundació 
J.Bofill, de la UE), els infants que comencen 
la seva escolarització més aviat, especialment 
abans dels tres anys, obtenen millors resul-

tats, tant a primària com a secundària. 
I, certament, tampoc podem oblidar que 

l’escola bressol té una funció eminentment 
educativa, però també té un vessant social 
important: afavoreix la igualtat d’oportu-
nitats en l’accés a l’educació i contribueix a 
la conciliació laboral i familiar, facilitant la 
incorporació de la dona al món laboral i afa-
vorint l’ocupabilitat tant del pare com de la 
mare. Després de la família, l’escola és un dels 
primers espais de socialització dels infants. 
S’hi van incorporant progressivament els 
models i valors culturals i s’hi van adquirint 
les habilitats socials bàsiques per desenvolu-
par-se com a membre de la societat, sent un 
servei de proximitat, de barri on per a mol-
tes famílies nouvingudes. És un dels primers 
motors d’inclusió a la vida social i comunità-
ria i un factor facilitador de les relacions entre 
famílies, element clau per afavorir la cohesió 
social.
Amb tots els arguments donats veiem que 

l’escola bressol de 0-3 és fonamental per al 
desenvolupament de les persones a nivell 
educatiu i social i, per tant, ha de ser un tret 
fonamental dels qui busquen una política 
igualadora i de conciliació familiar. 
Avui en dia a Catalunya la cobertura actual 

de l’escola bressol no arriba al 50% i la ma-
joria d’alumnes són de famílies amb pares i 
mares que tenen estudis, que treballen tots 
dos i que, per tant, també tindran un segui-

ment en l’escolarització i un ambient educa-
tiu millor i més enriquit durant tot a la seva 
vida. Si ens fixem els municipis amb menor 
nivell educatiu i més atur és on hi ha més 
dèficit d’escola bressol. A més, és una etapa 
que no està molt regularitzada i que sobreviu 
sobretot gràcies a l’aportació dels governs 
locals i les subvencions. I no hem d’oblidar 
que durant la crisi, al no ser un ensenyament 
obligatori, ha estat el sector educatiu que més 
ha sofert les retallades. 
A Tarragona, fa temps que l’escolaritza-

ció de 0-3 anys és una prioritat però encara 
ens queda un llarg camí de millora, tant de la 
regularització del servei com de l’oferta. Ara 
que Tarragona és Ciutat Amiga de la Infància, 
UNICEF ens recorda molt clarament que in-
fant és qualsevol nen o nena de 0-18 anys i la 
convenció de drets dels infants de 1989 al seu 
article 28 ens diu que «els estats membres 
reconeixen el dret de l’infant a l’educació ba-
sant-se en la igualtat d’oportunitats».
Per tot plegat, no podem arribar a cap altra 

conclusió que la de reprendre com a objectiu 
de primer ordre i urgent la promoció i la co-
responsabilitat de totes les administracions 
públiques envers l’etapa educativa de 0-3 
anys. Si no ho fem així haurem aturat un as-
censor educatiu important per a tots els nens 
i nenes, però sobretot amb molta més inci-
dència per aquells nens i nenes de les classes 
més desafavorides. 

FRANCESC ROCA
Conseller d’Educació de 
l’Ajuntament de Tarragona

CARTES

Puigdemont y PISA
Los que estamos en el mundo de la educaci-
ón vemos, en demasiadas ocasiones, cómo 
los políticos cometen sonoras pifias cuan-
do se adentran en temas educativos. Es lo 
que le pasó a Puigdemont en su reciente 
entrevista en TV3 cuando presumió de que, 
en Cataluña, la nota de castellano de PISA 

es superior a la del resto de España. El Pre-
sident debería saber que la evaluación PISA 
en Cataluña no se hace en castellano, sino 
en catalán. 
En consecuencia, una prueba que no 

tiene ni una sola palabra en castellano di-
fícilmente puede demostrar un buen nivel 
de castellano. Y, de hecho, no hay nin-

guna evaluación –ni PISA obviamente ni 
ninguna otra– que acredite un supuesto 
«excelente» nivel de lengua española en 
Cataluña. ¿Por qué algunos políticos (o sus 
asesores) no contrastan mínimamente la 
información antes de hablar?

María Sánchez Reyes
Calafell

TRIBUNA

Tarragona sempre se supera. Bé, Tarragona 
no, sinó els dirigents polítics de la ciutat... 
Divendres 27 de gener de 2017, l’alcalde Ba-
llesteros explicava públicament que l’Ajun-
tament canviaria «de manera substancial» 
el projecte de la Budellera. Ballesteros sortia 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Generalitat i tot cofoi i dialogant explicava 
que volia un acord amb els veïns i veïnes, que 
tirava enrere el Pla i que el canviaria en punts 
com l’alçada dels edificis previstos i la par-
ticipació del regidor d’Urbanisme, Josep M. 
Milà, en el projecte, sobretot la seva votació 
favorable al Pla en la Junta de Govern Local 
que va aprovar-lo provisionalment.
Semblava que s’hagués repensat, que les 

seves reflexions l’haguessin portat a meditar 
i canviar tot allò que no era prou encertat en 
el Pla urbanístic, que acceptés les demandes 
com a mínim de diàleg a què s’havia negat 
fins que va veure que ja no sabia qui mane-
java la seva barca i tot, un cop més, podia 
acabar en naufragi. Situo aquest moment 
precisament quan públicament la CUP va 

acusar Milà d’haver votat a favor d’un pro-
jecte que ell mateix havia redactat des de fora 
de l’Ajuntament. Semblava que Ballesteros 
havia canviat, però no.
En una entrevista recent, l’alcalde, a banda 

de dir que «sóc un tio amb un parell de co-
llons», afirmava que «jo no dic mai mentides. 
Puc equivocar-me com tothom, però mai 
no dic de mentides.» I un cop més, l’alcalde 
Ballesteros mentia, i s’equivocava. Mentia 
dient que no era un mentider, i s’equivocava 
pensant-ho, perquè si qui pinta és un pintor, 
qui menteix és un mentider. I ell ha mentit i 
menteix. Mentia en sortir de la reunió amb 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Generalitat perquè aquesta no només reco-
mana sinó que insta preceptivament. I l’in-
forme que li havien presentat era demolidor 
per a les seves intencions. No permetetia les 
salvatjades que el dia abans, en el Ple Munici-
pal, havien aplaudit els membres de la Junta 
de Compensació de la Budellera mentre es 
debatia la moció que la CUP havia presentat 
per aturar el Pla i que només la mateixa CUP 
i ERC van votar a favor. Ara, Ballesteros s’atri-
buïa la decisió de refer el pla com si aquesta 
fos seva. Tal com els lluitadors de sumo, la 
força exercida contra ell la convertia en for-
ça contra els que s’oposaven a ell canviant 
senzillament l’enfocament dels fets i mentint 
sobre qui havia decidit o obligat als canvis en 
el pla urbanístic.

Ballesteros pot dominar el tempo comuni-
catiu i transformar una derrota absoluta de 
l’urbanisme especulatiu a Tarragona, que és 
el seu i el de García, en una victòria del diàleg 
amb els veïns i veïnes a qui en aquest pla no 
han tingut en compte en cap moment. El seu 
pla urbanístic, el pla que Milà va redactar des 
del seu despatx d’arquitectes i que volia de-
senvolupar des de la Regidoria d’Urbanisme 
de la ciutat amb el seu vot delegat en la con-
sellera Ivana Martínez, estava mal fet i caldrà 
revisar-lo en profunditat. I això no serà gràci-
es a Ballesteros sinó que es farà a pesar d’ell.
Aclarida la qüestió sobre qui ha aturat de 

moment el pla de la Budellera i per quins mo-
tius, els diaris de la ciutat obren joc amb una 
altre vell tema que, com Terres Cavades o l’all, 
va, ve, torna i retorna. I és que l’alcalde ame-

naça que veuria amb bons ulls la construc-
ció d’un nou restaurant al Fortí de la Reina... 
Que no pari la música!!! Ara només faltaria 
que destituïssin el president dels Jocs o que 
el Mercat, que després de nou anys d’obres 
anuncia la seva obertura, no es pogués obrir 
per algun defecte de construcció i demostra-
ríem fefaentment que o bé s’ha acabat la cor-
da o bé l’Equip de Govern municipal ja no hi 
veu de cap ull i «ojos que no ven» ja sabem què 
s’acaba xafant.

JORDI MARTÍ
Regidor CUP Ajuntament de 
Tarragona

Ballesteros pot transformar 
una derrota absoluta en una 
victòria del diàleg

Budells i mentides

Han passat tres mesos després de l’incendi que es va originar a 
Reus on va morir una dona en situació de pobresa energètica, els 
veïns de la ciutat van tornar ahir a movilizar-se per reivindicar 
que s’actuï  per evitar abusos per part de les companyies elèc-
triques i que es repeteixin uns fets semblants. La convocatòria, 
organitzada per la Federació d’Associacions de Veïns de Reus, va 
fer que una trentena de veïns de Mas Pellicer es van concentrar 
ahir al barri per  mantenir viva la reivindicació i exigir que les 
administracions  legislin d’una manera contundent. Aquesta era 
la demanda del  president de l’entitat, Valentín Rodríguez. Els 
veïns creuen que és indignant que  es debati sobre si s’ha de tallar 
la llum a una família que no pot pagar la factura. Els veïns han 
iniciat una recollida de signatures per tal de donar suport a les 
seves reivindicacions que, en realitat, són les de molts. I és que la 
pobresa energètica, no només afecta a aquells que tenen tan pocs 
recursos que no poden fer front a les factures dels subministra-
ments de serveis. La pobresa energètica és també la que provoca 
també el pagament d’aquests serveis, el conjunt de coses a les 
quals les famílies han de renunciar per poder fer front a un cost, 
cada cop més elevat, d’aquestes factures.

Protesta contra els abusos de 
les companyies elèctriques a 
Reus

EDITORIAL

+ CONFIDENCIAL

Ferrari Land mostra els detalls

Ferrari Land mostra per fi el comptador amb els dies que man-
quen per la inauguració del nou parc. A la seva web, d’altra ban-
da, també es mostren detalls de com seran les atraccions, i quins 
són els establiments de restauració que hi haurà.



http://delcamp.cat/reusdiari/noticia/13189/una-trentena-de-reusencs-reclama-que-les-administracions-plantin-cara-a-les-companyies-electriqu

es

Secció: Local
05/02/2017

Una trentena de reusencs reclama que les

administracions plantin cara a les companyies

elèctriques



http://www.diarimes.com/noticies/reus/2017/02/05/veins_reus_reclamen_les_administracions_dura_contra_els_abusos_les_electriques_1470

4_1092.html
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05/02/2017

Veïns de Reus reclamen a les administracions mà

dura contra els abusos de les elèctriques



http://reusdigital.cat/noticies/reus/la-favr-reclama-que-les-administracions-legislin-aturar-els-abusos-de-les-companyies

Secció: Regional
05/02/2017

La FAVR reclama que les administracions legislin

per aturar els abusos de les companyies

elèctriques


