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La Taula de la Pobresa Energèti-
ca de Tarragona i Reus ha puesto 
en marcha en las dos ciudades un 
servicio de asesoramiento ener-
gético, que cuenta con el apoyo de 
un profesional propuesto por el 
Col·legi d’Enginyers Tècnics In-
dustrials de la demarcación. El 
objetivo de este nuevo servicio 
es dar respuesta a las necesida-

des de la ciudadanía en este ám-
bito. 

En el caso de Reus se ha im-
pulsado la creación de un punto 
de asesoramiento energético 
abierto a todo el mundo. Quien 
quiera puede pedir cita previa y 
consultar con su factura si tiene 
posibilidades de reducir el gas-
to, acogiéndose a algún tipo de 
bonificación, de mejora en el uso 
de los suministros, de reducción 
de potencia, etc. 

Durante la visita, el profesio-
nal del Col·legi d’Enginyers, una 
vez estudiada la situación de los 
suministros de la persona que 
hace la consulta -en función de 
la situación- facilitará las reco-
mendaciones que considere opor-
tunas para la mejora de la eficien-
cia energética y la disminución 

del gasto. Se trata de un servicio 
abierto a toda la ciudadanía y só-
lo es necesario que la persona 
tenga recibos de luz, agua o gas 
de una vivienda ubicada en Reus. 

Los horarios y los lugares de aten-
ción son los siguientes: Centre 
Cívic Migjorn (lunes de 9 a 11 ho-
ras), Centre Cívic Ponent ( jue-
ves de 17 a 19 horas) y Centre Cí-
vic Llevant (viernes de 11 a 13 ho-
ras). 

Servicio específico 
En el caso de Tarragona se trata 
de un servicio específico y de in-
tensidad. Consiste en la implan-
tación progresiva de un asesora-
miento integral a usuarios que 
se encuentran en situación de 

pobreza energética. Estos son 
derivados desde Servicios Socia-
les y de las entidades del tercer 
sector, para ejecutar mejoras en 
sus suministros mediante la co-
laboración de la Fundació Smart 
y del CETIT.  
La iniciativa también cuenta con 
el apoyo de las comercializadoras 
que han puesto al servicio del 
Ayuntamiento de Tarragona una 
atención específica para el buen 
desarrollo del proyecto. 
■ ■ ■ 
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Reus y TGN abren 
un punto de ayuda 
para reducir el 
gasto energético

El punto de asesoramiento enseña a los consumidores a reducir el gasto energético. FOTO: DT

Un profesional del 
Col·legi d’Enginyers 
asesora a los 
ciudadanos si pueden 
rebajar su factura de 
agua, gas o electricidad

En Tarragona se 
asesora a personas 
que están en 
situación de 
pobreza energética

El accidente tuvo lugar en este paso de peatones de la calle Cambrils. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ
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Una mujer, herida al ser 
atropellada por un autobús
■ Dos heridos leves es el balan-
ce de un accidente de tráfico que 
tuvo lugar ayer por la mañana en 
el paso de peatones de la calle 
Cambrils con la plaza Antoni Vi-
llarroel, cuando un autobús mu-
nicipal atropelló a una mujer, de 
41 años, que estaba atravesando 
el paso cebra. A consecuencia del 
incidente, que tuvo lugar sobre 

las once de la mañana, también 
resultó herida una mujer de 69 
años que iba en el interior del au-
tobús.  

Ambas víctimas, de carácter 
leve, fueron trasladadas en ambu-
lancia hasta el Hospital Univer-
sitari Sant Joan de Reus, donde 
después de ser visitadas fueron da-
das de alta.
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L’Ajuntament de Calafell
ha aprovat aquesta setma-
na la creació del consell
municipal de seguretat i
prevenció. Serà un orga-
nisme que fomentarà la
participació ciutadana en
la planificació de la segure-
tat pública. Aquest serà el
primer consell de partici-
pació de caràcter temàtic
que es posarà en marxa a
l’Ajuntament de Calafell,
just després de l’aprovació
del reglament de partici-
pació ciutadana, fa poques
setmanes.
El nou consell de segu-

retat estarà format per re-
presentants dels cossos de
seguretat i protecció civil,
els grups polítics munici-
pals, les associacions de
veïns i entitats de les urba-
nitzacions i les de comer-
ciants, i altres entitats so-
cials i econòmiques del
municipi, així com repre-
sentants dels serveis lo-
cals de Benestar Social i
Ensenyament. Aquesta
era una promesa d’ante-
riors governs (es va for-
mular per primer cop el
2001) que es va aprovar en
el ple de dimarts amb
l’únic vot en contra de C’s
com a mesura de protesta
pel format de la convoca-
tòria del ple. ■

Calafell crearà
un consell de
seguretat
municipal

Taempus
CALAFELL

El Javi és un nen d’onze
anys del barri de la Flores-
ta de Tarragona que té una
de les anomenades malal-
ties “rares”, la Niemann-
Pick, una malaltia heredi-
tària, neurodegenerativa i
que provoca diverses inca-
pacitats. De moment, se-
gons els experts, la Nie-
mann-Pick és una malal-
tia no curable, però sí és
tractable. Per aquest mo-
tiu, tots els esforços de la
Fundació Niemann-Pick
Espanya, amb seu a Llei-
da, estan centrats a acon-
seguir un diagnòstic pre-
coç i molt més precís per
millorar la qualitat de vida
dels afectats. Rocío Mora,
la mare del Javi, explica
que, “després de deu anys
de lluita i nou operacions,
vam decidir que el millor
per lluitar contra la malal-
tia era difondre-la entre la
gent”.
Per això, la fundació

–amb la col·laboració de
diverses entitats i veïns–
han organitzat, el dissabte
13 de maig, un festival so-
lidari per aconseguir fons
per destinar-los a la inves-
tigació de la malaltia. Des

de les nou del matí, i du-
rant tot el dia, s’han pro-
gramat activitats lúdiques
i culturals de tot tipus que
s’allargaran fins ben pas-
sada la mitjanit. Almude-
na Muñoz, vicepresidenta
de l’AV La Floresta –una
de les associacions col·la-
boradores–, fa una crida a
la població perquè vingui a
solidaritzar-se amb el Javi
i amb tots els nens afec-
tats: “Només volem que la
gent vingui i hi deixi di-
ners.” L’acte començarà
amb un esmorzar popular.
Durant el matí, se celebra-
ran activitats variades
com un campionat de pe-
tanca, la cercavila dels Ge-
gants de Ponent, l’actua-
ció de Sinhus i del grup
d’animació infantil Cia Ro-
damons. Més tard, es farà
un vermut i una fideuada
solidària. A la tarda, hi
haurà contacontes, zum-
ba i una xerrada a càrrec
de membres de la Funda-
ció Niemann-Pick. Final-
ment, a partir de les vuit
del vespre, hi haurà actua-
cions musicals amb Tor-
rokforta, La Clave, El Ar-
tistre, Sandra Ruro,
Quantum Sound, músics
de Vergüenza Ajena,
Anarka i Cierrabares. ■

a El 13 de maig, el barri tarragoní de
la Floresta recaptarà fons per curar la
malaltia que té en Javi

Josep Cartanyà / Infocamp
TARRAGONA

Festival
contra la
Niemann-
Pick

La Niemann-Pick és una ma-
laltia minoritària amb una
vintena d’infants afectats a
l’Estat espanyol. Un d’ells, el
Javi, pateix la variant tipus C,
que afecta el cervell i les vís-
ceres i provoca una degrada-
ció lenta d’algunes funcions
del cos. Javier Galera, pare
del nen, explica que el seu fill
intenta fer una vida “més o
menys normal”, tot i que sem-

Javier és un nen del barri tarragoní de la Floresta afectat per la Niemann-Pick ■ INFOCAMP

pre necessita estar acompa-
nyat: “La malaltia li afecta
una part del cervell i, de vega-
des, fa que s’oblidi de maste-
gar el menjar o d’empassar-
se la beguda”. Aquests efec-
tes secundaris són deguts al
fet que les cèl·lules del cervell
acumulen grassa que no es
pot expulsar. Per retirar-li el
greix, caldria injectar ciclo-
dextrina o bé a la medul·la o

en una part del seu crani, una
possibilitat arriscada que els
mateixos neuròlegs han des-
aconsellat, de moment, a la
família tarragonina. Els pares
del nen agraeixen les mostres
de suport rebudes fins ara,
que van des del Club de Fut-
bol La Floresta, equip on mili-
ta el Javi, fins a jugadors del
Nàstic o pastissers de Reus,
entre d’altres.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La lluita diària contra la malaltia

La taula de la pobresa
energètica de Tarragona i
Reus posa en marxa a les
dues ciutats un servei
d’assessorament energè-
tic que té el suport d’un
professional proposat pel
Col·legi d’Enginyers Tèc-

nics Industrials de la de-
marcació. L’objectiu del
nou servei serà “donar res-
posta a les necessitats de
la ciutadania en aquest
àmbit” i consisteix en la
implantació progressiva
d’un assessorament inte-
gral als usuaris que es tro-
ben en situació de pobresa
energètica.

Els afectats seran deri-
vats des de serveis socials i
des de les entitats del ter-
cer sector, per executar
millores en els seus submi-
nistraments (aigua, gas
natural i electricitat) mit-
jançant la col·laboració de
la Fundació Smart i del Ce-
tit. La iniciativa també tin-
drà el suport de les comer-
cialitzadores que han po-
sat al servei de l’Ajunta-
ment de Tarragona una
atenció específica “per al
bon desenvolupament del
projecte”.
Les actuacions de millo-

ra inclouen un canvi de co-
mercialitzadora, la modi-

ficació de potència con-
tractada, la tramitació del
bo social d’electricitat i la
implementació o modifi-
cació de la discriminació
horària. D’aquesta mane-
ra, es posa a la disposició
de les persones vulnera-
bles “l’execució de les mi-
llores que els ajudaran a
millorar la situació de vul-
nerabilitat en què es tro-
ben”. Aquest projecte
també va lligat, quan es
consideri adient, a una
visita per tal de fer una au-
ditoria energètica al domi-
cili per valorar si es poden
fer petites intervencions
dirigides a pal·liar les inefi-

ciències energètiques de
la llar.
Des del 20 d’abril fins

ahir, segons es va explicar
ahir mateix, a Tarragona
s’havia fet la primera aten-
ció a 39 persones als cen-
tres cívics de Sant Salva-
dor i de Sant Pere i Sant
Pau. Per la seva part, Reus
ha impulsat la creació d’un
punt d’assessorament
energètic obert a tothom.
Amb cita prèvia, els ciuta-
dans poden consultar amb
la seva factura si es té pos-
sibilitats de reduir la des-
pesa acollint-se a alguna
bonificació, millora dels
subministraments... ■

Reusdigital
REUS

Nova eina contra la
pobresa energètica a
Reus i Tarragona

La reunió de mediació de
vaga que es va fer ahir al
Tribunal Laboral de Cata-
lunya (TLC) no va servir
per desconvocar l’aturada
prevista per avui dels tre-
balladors de Bic Grahic a
Tarragona.
La direcció de l’empre-

sa insisteix a extingir 136
llocs de treball i indemnit-
zar amb 28 dies per any
treballat, amb un topall de
18 mensualitat, els afec-
tats per l’ERO, mentre que
el comitè d’empresa de-
mana la retirada de l’expe-
dient de regulació d’ocu-
pació i l’inici de noves ne-
gociacions. ■

Es manté la
convocatòria
de vaga per
avui a Bic

ACN
TARRAGONA
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Elisabet Soler

Ensurt ahir a la plaça Antoni 
Villarroel de Reus. Un autobús 
de la flota de la companyia mu-
nicipal Reus Transport va atro-
pellar un vianant que passejava 
per aquesta plaça poc abans de 
les onze del matí. La dona va re-
sultar ferida i va ser traslladada 
en estat menys greu a l’Hospital 
Joan XXIII. A causa de la brusca 
frenada del vehicle hi va haver 
també una segona persona fe-
rida en els fets. Es tracta d’una 
passatgera del mateix autobús, 
que també va ser traslladada 
fins a l’Hospital Joan XXIII, fe-
rida lleu. Fins al lloc de l’atrope-
llament s’hi han desplaçat dues 
ambulàncies del Servei d’Emer-
gències Mèdiques (SEM). 

Un bus urbà atropella una dona a 
la plaça Antoni Villarroel

SUCCESSOS

Una passatgera també va resultar ferida lleu a causa de la frenada

IVAN COMPTE

Una imatge de l’autobús implicat i les ambulàncies del SEM. 

Redacció

Ciutadans (Cs) Reus presentarà 
al Ple del pròxim divendres una 
iniciativa perquè l’Ajuntament 
iniciï un projecte d’alfabetitza-
ció al barri de Sant Josep Obrer i 
que sigui sufragat en la seva to-
talitat pel mateix consistori. El 
portaveu municipal de Cs, Juan 
Carlos Sánchez, ha explicat que 
aquesta moció «vol corregir un 
error de l’Ajuntament en aquest 
barri», ja que actualment Sant 
Josep Obrer compta amb clas-
ses d’alfabetització en català i 
castellà per a immigrants i veïns 
autòctons que no saben llegir ni 
escriure, però «aquestes classes 
són impartides i pagades per 

l’Associació de Veïns Primer 
de Maig, amb una subvenció 
que l’entitat va aconseguir de 
la Generalitat». Segons el porta-
veu de la formació taronja, «és 
inacceptable que l’Ajuntament 
no hagi assumit encara aquest 
projecte tan necessari per al 
barri de Reus amb un major 
índex d’immigració», situat en 
més del 50% dels seus habi-
tants. Per això, la moció de Cs 
sol·licita que a partir del curs 
2017-2018 l’Ajuntament es faci 
càrrec d’aquest projecte tant en 
el desenvolupament com en el 
finançament. A més, la moció 
demana que «es reforci la rela-
ció amb el consistori». 

Cs vol que l’Ajuntament 
impulsi l’alfabetització a 
Sant Josep Obrer

POLÍTICA

Demana que el consistori pagui el projecte

Presó preventiva per 
un dels deu detinguts 
en l’operació antidroga 
del passat dijous

El jutjat de guàrdia de Reus ha 
decretat l’ingrés a presó d’una 
de les deu persones detingu-
des en l’operació policial anti-
droga del passat dijous. Segons 
han confirmat fonts dels Mos-
sos d’Esquadra, es tracta d’una 
dona de 39 anys assenyalada 
com la responsable de la distri-
bució de la droga, cocaïna, he-
roïna i marihuana, amb altres 
venedors de l’organització i de 
vendre-la al detall des del seu 
domicili. L’operatiu es va dur a 
terme al barri Sant Josep Obrer 
de la capital del Baix Camp i es 
va tancar amb la detenció de 4 
homes i 6 dones, d’edats com-
preses entre els 18 i els 59 anys, 
tots veïns de Reus, a excepció 
d’una de les dones detingudes, 
que és de nacionalitat marro-
quina. Durant la intervenció 
policial es va poder comprovar 
que els detinguts, la majoria 
membres de la mateixa famí-
lia, formaven una organització 
criminal que actuava de forma 
coordinada i amb funcions 
ben determinades. Cap dels 
membres de l’organització 
tenen activitat laboral i es va 
comprovar que havien fet de la 
venda de droga el seu modus 
vivendi. ACN

La Guàrdia Urbana 
obre diligències penals 
a tres conductors per 
positiu d’alcoholèmia

La Guàrdia Urbana ha instruït 
aquest cap de setmana diligèn-
cies judicials contra tres con-
ductors per conduir amb una 
taxa d’alcoholèmia superior a 
la permesa. El 5 de maig, a les 
tres de la matinada, a l’avin-
guda de Salou, una patrulla 
policial va aturar un turisme 
Volkswagen Passat i va instruir 
diligències judicials contra el 
conductor, de 24 anys, per un 
presumpte delicte contra la se-
guretat del trànsit en donar un 
positiu de 0,76 mg/l d’alcohol 
en aire espirat. A dos quarts de 
cinc del mateix divendres, a la 
cruïlla del camí de Valls amb el 
carrer Sant Llibori es va pro-
duir una envestida entre una 
furgoneta Renault Kangoo i 
un turisme Renault Megane, i 
aquest va marxar. La Guàrdia 
Urbana el va interceptar i va 
instruir diligències judicials 
contra el conductor, de 39 
anys, per conduir sota els efec-
tes de l’alcohol. Dissabte cap a 
les set de la tarda, al carrer de 
Joan Oliver, una patrulla poli-
cial va aturar un turisme Opel 
Astra i va instruir diligències 
judicials contra el conductor, 
de 42 anys, per un positiu de 
0,93 mg/l d’alcohol en aire.  

Mónica Pérez

En els darrers quatre anys, entre 
el 2013 i el 2016, els ajuntaments 
de Reus i Tarragona han atorgat 
10.862 ajuts socials per pobre-
sa energètica, destinats a pagar 
factures de llum, aigua o gas de 
veïns que no disposaven de re-
cursos per respondre davant les 
companyies. Només en aquesta 
última convocatòria, van ser fins 
a 3.848 les famílies d’una ciutat i 
l’altra que es van haver d’acollir 
a l’aportació municipal per fer 
front al pagament dels subminis-
traments del 2016. Des que s’im-
plantessin i fins ara, les ajudes 
concedides –i igualment, en un 
alt percentatge, les sol·licituds– 
s’han disparat per damunt d’un 
120%, especialment les relacio-
nades amb l’electricitat. Per això, 
la Taula de la Pobresa Energè-
tica que aplega els consistoris 
de Reus i de Tarragona ha posat 
en marxa un servei d’assessora-
ment energètic que, amb el su-
port de professionals proposats 
pel Col·legi d’Enginyers Tècnics, 
revisarà consum i rebuts per tro-
bar vies d’estalvi a les llars que ho 
necessiten. 
A Reus, la nova eina té forma 

del Punt d’Assessorament Ener-
gètic i és oberta al conjunt de la 
població, sota la finalitat de «fo-
mentar el consum responsable 
de l’aigua i l’energia domèstica 
i de disminuir les despeses pro-
duïdes en aquest àmbit». Qui 

vulgui pot demanar-hi cita prè-
via al telèfon 977 010 010 o al 
web de l’Ajuntament i consultar, 
mitjançant la seva factura, si té 
possibilitats de recórrer a algun 
tipus de bonificació o de millora 
en l’ús dels subministraments. 
El Punt d’Assessorament ja va 
començar a funcionar el passat 
2 de maig i la previsió és que es 
mantingui fins al 22 de desem-
bre, exceptuant el mes d’agost. 
Les consultes, amb una durada 

de 15-30 minuts, es realitzen al 
Centre Cívic Migjorn –dilluns, de 
nou a onze del matí–, al Centre 
Cívic Ponent –dijous, de cinc a 
set de la tarda– i al Centre Cívic 
Llevant –divendres, d’onze a una 
del migdia–. 

Els primers usuaris
En canvi, a Tarragona la idea es 
materialitza amb la implantació 
progressiva d’un assessorament 
integral a usuaris que es troben 
en situació de pobresa energèti-
ca, i que hi arribaran derivats per 
Serveis Socials i per entitats de-
signades. Entre les actuacions de 
millora que s’ofereixen als usua-
ris hi ha, a tall d’exemple, el canvi 
de comercialitzadora, la modifi-
cació de la potència contractada, 
la tramitació del bo social d’elec-
tricitat o la modificació de la dis-
criminació horària. El projecte va 
lligat, quan es considera adient, a 
una visita per tal de realitzar una 
auditoria energètica al domicili 
i valorar si es poden fer petites 
intervencions dirigides a pal·liar 
ineficiències energètiques a la 
llar. Des del passat 20 d’abril i 
fins ara, a Tarragona s’ha rea-
litzat una primera atenció a 39 
persones des dels Centres Cívics 
de Sant Salvador i Sant Pere i 
Sant Pau. El servei funciona de 
nou del matí a dues del migdia, 
un dia a la setmana a cadascun 
dels centres on s’atén als qui s’hi 
recondueixen.   

SOCIETAT

Unes 4.000 llars de Reus i Tarragona 
patien pobresa energètica al 2016
Els consistoris d’ambdues ciutats creen un punt d’assessorament per reduir el rebut d’aigua, llum i gas a famílies vulnerables

OLÍVIA MOLET

Daniel Rubio, Montserrat Vilella, Ana Santos i Anton Escarré van presentar ahir aquest nou servei.

Reus 2013 2014 2015 2016 Variació 13-16

Llum 115 213 775 976 748,7%

Aigua 972 885 1.398 1.313 35,09%

Gas 30 51 182 220 633,4%

Total 1.117 1.149 2.355 2.509 124,62%

Tarragona 2013 2014 2015 2016 Variació 13-16

Llum 194 336 371 456 135%

Aigua 340 429 431 752 121,18%

Gas 72 116 104 131 81,95%

Total 606 881 906 1.339 120,96%

Ajudes socials per pobresa energètica concedides pels consistoris 

de Reus i Tarragona
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Europa és el nostre futur comú 
TRIBUNA

«La unitat europea, que va començar com el 
somni d’uns pocs, es va convertir en l’esperança 
de molts». Així comença la declaració de Roma 
que commemora el 60è aniversari que cele-
brem aquest 2017 de la signatura del Tractat de 
Roma. L’inici d’aquesta Comunitat Econòmica 
Europea no era més que el bressol de l’actual 
Unió Europea que es va signar amb el Tractat 
de Maastricht ara fa 25 anys. Però molt abans, 
un 9 de maig d’ara fa 67 anys, un conjunt petit 
de països que acabaven de passar una duríssima 
guerra van decidir construir un projecte comú 
de pau i amb uns llaços econòmics d’unió.

El projecte europeu de fa mig segle és lluny 
d’un present al qual hem arribat amb símpto-
mes clars de cansament i una necessitat d’una 
reformulació clara i d’un impuls transversal. 

Per què avui molts ciutadans senten la Unió 
Europea com un projecte llunyà o incapaç de 
resoldre els seus problemes? O, el que és pitjor, 
creuen que conceptes com la pau, l’estabilitat o 
la solidaritat europees ja no són un valor en si 
mateixos…?

Potser perquè hem donat per fet aquests va-
lors que van fer néixer el projecte europeu: pau, 
democràcia i llibertat. Potser també perquè ens 
hem allunyat de la seva essència: solidaritat, 
cooperació i prosperitat. Potser perquè no hem 
posat suficientment en valor el que significa 
l’estat del benestar, la seguretat, el creixement 
econòmic sostingut i una Unió davant el món. 
Potser perquè només hem buscat la utilitat d’un 
projecte que realment es basa en el sentiment 
comú de ser europeus i potser perquè no ens ho 
hem acabat de creure del tot.

I tants «potsers» que podem plantejar avui... 
que potser ja és hora de deixar la resignació i 
passar a l’acció. És hora d’implicar-nos tots en 
la reforma d’aquest projecte, que és únic al món 
i que és una referència en drets, llibertats i po-
tencial. 

Perquè, si fa 60 anys van ser capaços d’unir-

se estats tan diferents però amb un sentiment 
comú, i si fa 25 anys, van refermar el seu com-
promís que havien iniciat un 9 de maig com 
avui de l’any 1950, és hora que avui els europeus 
siguem capaços de deixar enrere els egoismes i 
afrontar junts els reptes comuns.

El Brexit és una ferida oberta, els populismes 
són una realitat que volen fragmentar Europa i 
el context internacional tampoc ens ajuda. Ens 
quedem de braços plegats veient com es dilueix 
la Unió Europa? No és moment per a la resigna-
ció ni per a la indiferència. Hem pensat en tot el 
que tenim gràcies al projecte europeu? És hora 
de mirar-nos les mans i de veure tot el camí que 
hem recorregut gràcies a la Unió Europea. És 
moment de seguir construint més, però sobre-
tot, millor Europa. 

Perquè volem una Europa més pròspera i so-
cial, més sostenible i segura, més forta i unida. 
I, també, una Europa més propera i resolutiva, 
més eficaç i més resilent, més humana i amb 
més veritables polítiques comunes. Avui, dia 
d’Europa, refermem que el projecte europeu és 
el nostre futur comú i que és a les nostres mans 
que el seguim construint junts. 

FRANCESC GAMBÚS
Eurodiputat independent en el 
Grup del Partit Popular Europeu al 
Parlament Europeu

TRIBUNA

Les darreres confrontacions electorals ens han 
portat a discutir de 3 qüestions que crec vitals 
en qualsevol debat polític als darrers mesos, ja 
sigui als Estats Units, Gran Bretanya i ara Fran-
ça, Globalització – Immigració – Comerç. Certa-
ment per part de les opcions amb poc èxit elec-
toral, els temes referits han estat minimitzats 
o en tot cas no han comportat una implicació 
específica sobre el que cal fer davant d’aquests; 
així als USA el President Trump va centrar el seu 
«discurs» de manera fonamental en la immi-
gració i el comerç, i de manera indirecta al que 

suposa la Globalització; en el debat «anglès» pel 
Brexit el «cavall de batalla» es va fixar també en 
el pes dels nouvinguts i a l’impropi cost deciso-
ri de la Unió Europea, que condicionava el seu 
futur com país amb la màxima independència 
en tots els sentits; finalment els francesos han 
primat la discussió sobre el projecte de futur del 
país des de totes els vessants esmentats, com 
eixos prioritaris per una ciutadania farta de 
compromisos «verbals» poc concrets i ansiosa 
de «paraules» amb contingut a ben curt termini. 
L’evidència de tot això, al meu saber, és que la 
població reclama i exigeix cada cop més, passar 
dels grans projectes per centrar-se en el seu dia 
a dia, és a dir, no valen les ofertes d’un demà 
millor sinó que s’exigeix que aquest demà sigui 
ja ara i, per tant, tot això comporta moviments 
pendulars de votants que fins ara es podrien 
considerar «captius» de determinades opcions 
i que ara «deserten» en funció d’altres alterna-

tives diferents i no ancorades en un passat, en 
qüestió. 

Segurament l’esperat resultat de França, 
inclús pot suposar que l’extrema dreta ha fra-
cassat, però no oblidem que a partir d’ara, amb 
el model electoral majoritari, ben segur que es 
produiran canvis impensables fins fa ben poc 
temps. 

Crec que és el moment de què la classe po-
lítica, també a casa nostra, passi de «platicar» 
sobre els temes fonamentals de manera exclu-
siva, per baixar a la realitat de la gent, que crec 
pot acceptar la impossibilitat de fer segons que, 
però que no està disposada a deixar-se engali-
par per uns «bons» missatgers buits de contin-
gut, o massa propers a la utopia.

Per acabar, el nou model exigirà uns partits 
polítics, adaptats a la realitat, que ofereixen re-
ceptes per trobar alternatives a la desigualtat 
amb èxit i garanties, cas contrari ens veurem 
abocats a un populisme, del que desconeixem 
les seves conseqüències reals, que pot conque-
rir un poder polític per impotència dels altres.

LLUÍS BADIA
Advocat

Els punts a discutir

TRIBUNA

El passat 1 de maig vaig tenir l’oportunitat 
d’acompanyar al candidat a Secretari Gene-
ral del PSOE, Pedro Sánchez i compartir amb 
companys i companyes de diferents agrupaci-
ons del PSC (Baix Llobregat, Tarragonès, Terres 
de l’Ebre, Penedès i Lleida), en els actes que en 
commemoració del Dia del Treball es van cele-
brar a Lleida per després assistir al multitudina-
ri acte celebrat a Bonavista (Tarragona).

Recórrer el territori és una experiència úni-
ca per conèixer militants i simpatitzants, et fa 
obrir noves perspectives i comprens molt més, 
si això és possible, els diferents tarannàs, forma 
de viure el socialisme i assumir que el PSC té 
en el seu conjunt diferents sensibilitats sobre 
qüestions tan importants com el catalanisme, 
el federalisme i la participació dels militants en 

les decisions dels òrgans directius.
En Pedro Sánchez en les seves intervenci-

ons recorda amb motiu del 138è aniversari de 
la fundació del PSOE, que el partit va poder 
créixer i abanderar les reivindicacions popu-
lars mercès a la intervenció directa dels afiliats, 
decidint fins i tot els pactes amb altres partits, 
d’aquesta manera tan senzilla, i partint de la 
mateixa història del PSOE, posava en entredit 
els arguments utilitzats per alguns barons i al-
tres candidats a la Secretaria General que consi-
deren que consultar a la militància és convertir 
el PSOE en assembleari. 

Si bé no és un model polític nou, sí que 
aquest vol tornar el socialisme espanyol cap a 
l’esquerra, tot preservant el positiu del passat 
i obrin caminis de futur. És una proposta que 
vol apropar a la militància a les decisions més 
transcendentals de la vida política espanyola, el 
que suposa també una obertura a una interven-
ció més compromesa i participativa, obrint, per 
descomptat, els debats interns i conseqüent-
ment la llibertat d’aflorar les sensibilitats que 
queden soterrades i per tant no han passat pel 
filtre de l’opinió majoritària.

Fa pocs dies en Fonxo Blanc i Joan Maria 
Abelló, publicaven en aquest mateix diari un ar-
ticle sota el nom “Pedro Sánchez, el socialisme 
del segle XXI”, on feien unes reflexions força 
interessants precisament en aquest sentit. La 
crisi de l’esquerra que estem vivint no només a 
l’Estat Espanyol, sinó també a Catalunya i a ar-
reu d’Europa, és un símptoma evident que ens 
convida a plantejar noves fórmules que siguin 
més adients a la societat actual, que reclama 
una participació més oberta i horitzontal. Una 
esquerra més compromesa amb els problemes i 
els patiments de les persones davant unes polí-
tiques lliberals que han portat a moltes famílies 
a estar al llindar de la pobresa i a allunyar-los, 
conseqüentment, de la política activa.

El sentiment generalitzat és prou preocupant 
quan que els ideals de l’esquerra queden sub-
mergits per un seguiment de les polítiques de 
dretes, sense donar alternatives progressistes i 
coherents a les necessitats del conjunt de la ciu-
tadania. La pregunta és: Com fem que l’esquerra 
encapçali aquest nou model si el debat està tan-
cat i forrellat, on les estratègies de les direccions 
estan més marcades per “interessos” personals 
que no pas de partit, i quan els moviments soci-
als i els de la mateixa militància estan, des de fa 
anys, al calaix de l’oblit?

JORDI SOLÉ F.
Regidor del PSC a Torredembarra

Tornar cap a l’esquerra

Els ajuts d’urgència de Serveis Socials a Tarragona ciutat per a fa-
mílies que pateixen pobresa energètica s’han disparat un 128% en 
els darrers tres anys, segons es donava a conèixer ahir. Del 2013 
al 2016, les ajudes concedides han passat de 342 a 782. A Reus,  
es van destinar més de 375.000 euros en aquest tipus d’ajuts 
durant el 2016. Ambdues ciutats han posat en marxa un servei 
d’assessorament energètic. A la ciutat de Tarragona el servei està 
adreçat a famílies vulnerables, però, a Reus,  està adreçat a la 
ciutadania en general. L’objectiu d’aquest servei és el de reduir 
al màxim tots aquells factors que poden abocar a una situació 
de   pobresa energètica, com ara tramitar el bo social d’electricitat 
o modificar la potència contractada al domicili, en la majoria de 
casos, sobredimensionada. Aquest fet, però, afecta bona part 
dels consumidors, que llegeixen la seva factura de la llum amb un 
desconeixement total de què estan pagant i per què. El servei, de 
fet, no hauria de reduir-se només a les famílies més vulnerables, 
com succeeix a Tarragona, sinó a la ciutadania en general. Una 
bona contractació i gestió dels subministrament a la llar poden 
suposar un gran estalvi per a les famílies. Manca, però, pedagogia 
sobre aquests serveis per fer-ne un bon ús.

Els ajuts d’urgència per 
la pobresa energètica es 
disparen els darrers anys

EDITORIAL

+ CONFIDENCIAL

Un comentari desafortunat?

Alejandro Caballero, qui va ser president de les Joventuts Soci-
alistes a Tarragona, publicava aquest comentari al seu perfil de 
Facebook sobre la divisió interna que viuen els socialistes ahir  
i es va veure obligat a retirar-lo immediatament pel rebombori 
que va crear precisament a dins de les mateixes files socialistes. 
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Les ajudes en pobresa energètica es disparen a
Reus i Tarragona
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Reus i Tarragona posen en marxa un servei
dassessorament energètic



http://delcamp.cat/noticia/46831/augmenten-les-ajudes-en-pobresa-energetica-a-reus-i-tarragona

Secció: Sociedad

08/05/2017

Augmenten les ajudes en pobresa energètica a
Reus
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Augmenten les ajudes en pobresa energÃ?tica a
Reus i Tarragona
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Les ajudes en pobresa energètica es disparen a
Tarragona i Reus
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Tarragona i Reus posen en marxa un servei
d'assessorament energètic


