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CIUTAT · Borrell destaca
la riquesa turística i
patrimonial de Tarragona,
encara per potenciar, diu

OBRES · La nova directora
preveu que la reforma del
museu arqueològic acabarà
el 2020

“En patrimoni hem
d’anar tots a l’una”

CULTURA P24-25

Mònica Borrell Nova directora del MNAT

Imatge de la vaca Margarita, l’animal que està en situació il·legal pel fet de no estar registrada ■ LUCIA ALBANO

SOCIETAT P27

Lliuren més de 160.000 signatures per evitar el sacrifici de l’animal

Història d’una vaca

SANITAT P25

L’hospital l’estrena amb deu anys de retard
en un altre lloc, i ara l’obre ampliat amb
novetats com teràpia cardíaca i neurològicaLes instal·lacions són al sociosanitari Francolí ■ ACN

Nou servei
de rehabilitació
al Joan XXIII

Denuncien un bar per
ocupació de la via pública

Tarragona P26

Els veïns de l’AV Torrenova es queixen
que no té permís i els barra el pas

Gas Natural facilita a l’Ajuntament de
Reus les llars amb risc de vulnerabilitat

Reus P26

Una de les protestes que es van fer a Reus ■ ARXIU

Llista de 29 casos de
pobresa energètica

La riera de la Bisbal,
sense fons europeus

El Vendrell P27
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Gas Natural 
informa que 29 
persones viuen 
amb risc de tall 
de llum
L’Ajuntament 
aconsegueix que faciliti 
les dades. P10

L’Ajuntament 
licita el servei 
de recollida i 
manteniment 
d’animals
L’adjudicatari haurà de 
tenir espai per a 300 
gossos i 90 gats. P8

La discoteca Carpas de 
Roda aspira a obrir al juny 
tot i la prohibició municipal

 Davant l’anunci de la imminent inauguració al maig, l’Ajuntament ha 

prohibit per decret la seva reobertura per no tenir la llicència pertinent. P13

El CatSalut 
incia el procés 
per crear el 
consorci del 
Sant Joan
Demana informació 
econòmica i de 
l’equipament. P7

Un veí de Valls 
cala foc a casa 
seva, va al CAP 
i és detingut 
per la policia
L’home, de 45 anys, va 
provocar l’incendi al 26 
del carrer dels Jueus. P11

El Sociosanitari Francolí posa en marxa 
el nou servei de rehabilitació

 Ofereix algunes novetats, com ara la rehabilitació cardíaca i la 
infantil, i disposa de materials i tecnologies innovadores. P3

Les noves dependències es van presentar ahir. Estan ubicades a la plana -1 de l’edifici.

OLÍVIA MOLET

La plantilla de 
l’Husa Imperial 
Tarraco 
s’acomiada de 
l’establiment
Es mostren satisfets amb 
l’acord aconseguit amb 
l’empresa. P4

César Suárez 
destaca el gran 
avenç de la llei 
de la segona 
oportunitat
El magistrat diu que 
el sistema que usa no 
agilitza el procés. P5

El pàrquing 
dissuasiu del 
Cementiri 
serà una zona 
taronja
S’asfaltarà i es 
reordenarà abans de 
l’estiu. P2

Indignació a la 
Ribera d’Ebre 
per un nou 
descarrilament 
de tren
Un comboi de 
mercaderies deixa sense 
servei l’R15. P12

La policia de Manchester 
deté set persones més 
relacionades amb 
l’atemptat de l’Arena
Arresten el pare i dos germans del suïcida que es 
va immolar al concert d’Ariana Grande i formaven 
part d’una xarxa jihadista. P15
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Tu Refugio 
organitza la 
Festa Solidària 
de l’Tsport

SOLIDARITAT

■ L’associació Tu Refugio or-
ganitzarà el dissabte 3 de juny 
la Festa Solidària de l’Esport, 
a la Sala Puig, situada a la car-
retera d’Alcolea. L’objectiu 
serà la integració de tots els 
nens de la ciutat, ja que convi-
darem nens de totes les clas-
ses socials. Un dels principals 
motius és que els nens dels di-
ferents barris i escoles de la 
ciutat puguin conèixer-se, in-
tegrar-se i socialitzar-se. 

Durant la festa es faran ac-
tuacions d’artistes, del mag 
Darío i el mag Nebur, grups 
musicals i de ball per als nens. 
També hi haurà berenar, jocs, 
inflables i diverses activitats 
d’entreteniment, amb el lliu-
rament d’una medalla a tots 
els nens que participen en la 
lliga Acefe. En aquesta com-
petició participen els barris 
Sant Josep Obrer i el barri Gau-
dí que estan dins dels projec-
tes de futbol sala, a la xarxa 
esportiva del pla comunitari 
d’aquests barris i en el qual la 
nostra associació Tu Refugio 
porta el projecte de futbol sa-
la al Sant Josep Obrer. 

La idea d’aquest esdeveni-
ment és recaptar aliments per 
als més desfavorits. Per això 
l’entrada serà un aliment no 
perible, el qual es donarà a la 
Creu Roja de Reus. Serà un 
esdeveniment obert a tothom 
i estan convidats els col·legis 
i barris de Reus que vulguin 
assistir-hi.

JOAN MORALES-ACN 

El presunto atracador de una ga-
solinera de Lleida, muerto el pa-
sado domingo por la noche tras 
recibir tres impactos de bala de 
los Mossos d’Esquadra, residía 
en Reus y tenía 43 años de edad, 
según han confirmado al Diari 
fuentes de la policía autonómi-
ca catalana. El ladrón, que mu-
rió después de una persecución 
policial, habría encañonado a los 
agentes con una pistola simula-
da. Fuentes próximas al caso han 
revelado que las dos armas que 
el hombre llevaba encima no eran 
reales, aunque se está investigan-
do si habían sido manipuladas y 
se podía disparar con ellas. 

Estas mismas fuentes han con-
firmado que la víctima habría re-
cibido tres impactos de bala, al 
menos uno de ellos por la espal-
da, de uno de los dos policías que 
perseguían a los ladrones, que se 
sintió «amenazado» cuando el 
fugitivo les apuntó con el arma. 

El atraco de la gasolinera se 
habría gestado en Reus ya que, 
además de que los dos presuntos 

atracadores eran de la capital del 
Baix Camp, la furgoneta con la 
que perpetraron el robo también 
había sido robado en Reus, tal y 
como han confirmado los Mossos 
d’Esquadra. 

Por lo que respecta al presun-
to atracador detenido, el juzga-
do de Instrucción número 1 de 
Lleida decretó ayer prisión pro-
visional comunicada y sin fian-
za. Está acusado de un delito de 
robo con violencia e intimida-
ción. El juzgado ha abierto dos 

causas: una por el atraco y otra 
en relación a la muerte de su com-
pañero, a pesar de que el deteni-
do sólo está siendo investigado por 
el robo. 

Según la abogada de la defen-
sa, Maria Rosa Gol, el detenido 
negó en su declaración que lle-
vase ningún arma. El acusado de-
claró que se encontró con el otro 
presunto ladrón, un amigo de la 
infancia, y que fue con él porque 
hacía años que no lo veía. Tam-
bién dijo que desconocía donde 

iban, que sólo llevaba un objeto 
de madera y que no llevaba nin-
guna pistola y que en el momen-
to de los hechos iban bebidos. 

Esta declaración contrasta 
con la versión de los Mossos d’Es-
quadra que explicaron que uno 
de ellos disparó al compañero del 
detenido porque lo estaba apun-
tando con un arma. Según los 
Mossos, tanto el detenido como 
el fallecido acumulan numero-
sos antecedentes policiales por ro-
bos violentos.

SUCESOS ■  E L  D E T E N I D O  N I E G A  A N T E  E L  J U E Z  Q U E  N I  É L  N I  S U  A M I G O  FA L L E C I D O  L L E VA S E N  U N  A R M A

El atracador de la  gasolinera de Lleida 
muerto en un tiroteo era de Reus

Imagen de la gasolinera de Lleida donde tuvo lugar el atraco que precedió al tiroteo.  FOTO: ACN

Sumaba numerosos 
antecedentes policiales 
por robos violentos. Su 
compañero de atraco, 
también de Reus, 
ingresa en prisión

SOCIETAT ■  L’A J U N TA M E N T  O B R E  L A  N O VA  C O N V O C AT Ò R I A  D E  S U B V E N C I O N S

Els ajuts contra la pobresa energètica 
s’han doblat en tres anys a Reus
■ Els ajuts que atorga l’Ajunta-
ment de Reus contra la pobresa 
energètica (per ajudar a pagar els 
rebuts de llum, aigua i gas) s’han 
doblat en tres anys, passant de 
les 1.117 subvencions del 2013 a 
les 2.509 que de l’any passat.  

Precisament, el consistori 
reusenc ha obert aquesta setma-
na la nova convocatòria d’aju-
des per contribuir a evitar la po-
bresa energètica a la ciutat.  
L’Ajuntament de Reus ha pre-
vist una partida econòmica per 
aquesta convocatòria de 143.000 
euros, ampliable en funció de 
les necessitats i de les disponi-
bilitats pressupostàries. 

El termini de presentació de 
sol·licituds s’ha ampliat d’un mes 
a sis mesos. Les famílies que es 
troben en situació de necessitat 
socioeconòmica per atendre les 

despeses de subministraments 
elèctric i de gas poden sol·licitar 
l’ajut fins al 30 de novembre. En la 
convocatòria d’enguany s’han re-
alitzat canvis, amb l’objectiu d’acon-
seguir una major eficiència i una 
major responsabilitat en el con-
sum de l’energia elèctrica i de gas. 

Aquesta convocatòria és no-
més una de les línies d’ajut que 
té establertes l’Ajuntament per 
evitar la pobresa energètica, jun-
tament amb els ajuts d’urgència, 
els ajuts d’aigua per a persones 
amb pocs recursos, i els ajuts d’ai-
gua des de l’empresa Aigües de 
Reus (bonificació del deute i bo-
nificació solidària).  

Per primera vegada, l’Ajun-
tament ha fet coincidir la con-
vocatòria d’ajuts per pobresa 
energètica amb la de les subven-
cions per a persones en situaci-

ons econòmiques desafavorides: 
aigua, recollida de residus, IBI 
guals, amb una dotació de 196.000 
euros. La suma de totes les con-
vocatòries publicades i obertes 
preveu una dotació pressupostà-
ria de 339.000 euros. 

Un màxim de 45 a 60 euros 
Es pagarà un import màxim per 
cada factura depenent dels mem-
bres de la unitat familiar, que-
dant exclosos els imports per re-
càrrecs, interessos i/o costos de 
demora que s’hagin pogut gene-
rar les següents quantitats: Uni-
tats familiars d’1 sol membre la 
quantitat màxima mensual serà 
de 45 euros; unitats familiars de 
2 i 3 membres la quantitat màxi-
ma mensual serà de 52,5 euros, i 
unitats familiars de 4 o més mem-
bres la quantitat màxima men-

sual serà de 60 euros. La quanti-
tat màxima establerta es veurà 
repartida de manera directament 
proporcional entre els mesos de 
consum establerts.  

L’import de la subvenció ator-
gada serà una part de les factu-
res que es presentin del consum 
de desembre del 2016 a març del 
2017, tots dos inclosos. Enguany 
només es pagarà directament al 
beneficiari de la subvenció la fac-
tura de subministrament de llum 
i gas que ja estiguin pagades. L’any 
passat es van realitzar pagaments 

tant al beneficiari de la subven-
ció com directament al proveï-
dor o subministrador del servei, 
depenent si estaven o no paga-
des les factures. 

Una de les novetats de la con-
vocatòria d’enguany per les sub-
vencions contra la pobresa ener-
gètica de l’Ajuntament de Reus 
és que la persona que sol·licita 
l’ajut es compromet a assistir al 
Servei d’Assessorament Energè-
tic o als Tallers d’eficiència ener-
gètica en els 30 dies següents a la 
sol·licitud.

125.115 €

1.117

156.335 €

1.149

304.157 €

2.355

377.735 €

2.509

Importe €
Número de Ayudas

2013 2014 2015 2016

Subvenciones otorgadas contra la pobreza energética

Fuente: Ajuntament de Reus
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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE INICIATIVAS CADUR, S.L.

Los administradores mancomunados de Iniciativas Cadur, S.L. han acordado convocar Junta Gene-
ral de socios que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Calle Torres Jordi, núm.
10, local 2, C.P. 43005, de Tarragona, el día 16 de junio de 2017, a las 9:30 horas, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejerci-
cios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de los
ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015.
Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por los administradores.
A) Derecho de información 
Desde la convocatoria de la Junta General cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma
gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de
conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 la Ley de Sociedades de Capital.
Asimismo, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o
verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día, todo ello en los términos previstos en el artículo 196 de
la Ley de Sociedades de Capital.
B) Derecho de representación 
Los socios que no asistan personalmente a la junta podrán hacerse representar por medio de otra
persona, en los términos previstos en los artículos 183 y siguientes de la Ley de Sociedades de
Capital.
C) Acta notarial 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, se prevé que los
administradores requieran la presencia de un notario para que levante acta notarial de la junta ge-
neral de socios.
Tarragona, 22 de mayo de 2017.
Los administradores mancomunados Fernando Pizarro Molina y Esther Pizarro Molina.
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La comunitat de propieta-
ris i l’associació de veïns de
la urbanització Torreno-
va, de Torreforta, denun-
ciarà demà als jutjats el
propietari del bar Doyne
perquè infringeix l’orde-
nança municipal que im-
pedeix ocupar amb terras-
sa les voreres que tinguin
una amplada inferior a
2,80 metres. El president
de l’AV Torrenova, Anto-
nio Rivero, explica que el
local, situat a la rambla de
Ponent, té sortida a un pas
intern de vianants privat
de la comunitat. Els pro-
blemes van començar el 6
de maig, quan diversos ve-
ïns del bloc 3 es van quei-
xar perquè “les taules i ca-
dires impedeixen el pas de

persones amb mobilitat
reduïda”. Segons Rivero,
els veïns han discutit so-
vint amb l’actual arrenda-
tari del bar, que argumen-
ta que d’altres bars fan el
mateix.
Per aquest motiu, tant

la comunitat com l’associ-
ació de veïns van presen-
tar, el 13 de maig, una car-
ta signada per tots els pre-
sident de les escales –amb
l’excepció d’un– davant la
Guàrdia Urbana dema-
nant que vinguessin a
prendre mides i a compro-
var si el bar compleix la
normativa, però, a hores
d’ara, els agents encara no
s’han personat, segons els
veïns. Rivero recorda que,
en trenta anys, el bar no
havia presentat mai cap
problema quan el regenta-
va el propietari del local. ■

Denuncien un
bar que ocupa
el pas d’un bloc

Josep Cartanyà/Infocamp
TARRAGONA

a L’AV Torrenova, de Tarragona, diu
que el local no té permís de terrassa

Pas de vianants intern del bloc 3 de Torrenova, al barri de
Torreforta, ocupat amb taules i cadires del bar ■ J.C. Mesos després de la mort

de l’àvia reusenca que te-
nia els serveis de llum i
agua tallats, el consistori
va anunciar ahir que Gas
Natural li ha fet arribar re-
centment una llista de
vint-i-nou famílies de la
ciutat en situació de vul-
nerabilitat energètica. La
regidora de Benestar So-
cial, Montserrat Vilella, va
assenyalar que cadascun
dels casos “ha de ser trac-
tat de manera individual” i
va instar novament l’Estat
i les companyies a “asseu-
re’s per treballar en
equip”. La revelació va te-
nir lloc durant la presenta-
ció de la convocatòria de
subvencions contra la po-
bresa energètica, que fins
ara era d’un mes i que s’ha
ampliat a sis. “D’aquesta
manera, més gent se’n po-
drà beneficiar”, va desta-
car. La partida inicial-
ment prevista és de
143.000 euros.
Pel que fa als requisits

per poder aspirar a la sub-
venció, Vilella va explicar
que els sol·licitants han
d’haver estat empadro-
nats els dos darrers anys a
l’habitatge pel qual dema-
nen les ajudes. En aquesta
línia, va detallar que la uni-
tat familiar no podrà supe-
rar el llindar de renda de
7.967,73 euros en el cas

d’un o dos membres, de
10.358,05 si aquesta està
formada per tres persones
o de 12.748,37 si en són
quatre o més. L’import de
la subvenció, va afegir-hi
Vilella, cobrirà una part de
les factures entre els me-
sos de desembre del 2016 i
març del 2017 i es destina-

rà als beneficiaris amb fac-
tures de llum i gas ja paga-
des. Per a les unitats d’un
individu, la màxima quan-
titat mensual subvencio-
nada serà de 45 euros. Si
és de dues o tres persones,
de 52,5, i si la unitat té
quatre o més membres, de
60 euros. ■

Gas Natural notifica
29 casos de vulnerabilitat
energètica a Reus
a La convocatòria d’enguany de subvencions per a subministraments amplia a
sis mesos el termini per presentar sol·licituds

M.Busquets / Reusdigital
REUS

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

La frase

143.000
euros de dotació pressu-

postària inicial té la convo-

catòria de subvencions.

Vilella va exposar ahir que
els sol·licitants dels ajuts
hauran d’assistir (en un ter-
mini màxim d’un mes des-
prés d’haver presentat la
documentació per aspirar a
la subvenció) al servei d’as-
sessorament energètic o als
tallers que ja es fan de fa
temps i que se centren en
l’eficiència energètica. L’any
2016, l’Ajuntament va con-
cedir 2.509 ajuts diferents a
la ciutadania per combatre
la pobresa energètica.

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

La xifra

“Instem l’Estat i les
companyies a
asseure’s per
treballar”
Montserrat Vilella
REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL DE
L’AJUNTAMENT DE REUS

Una dona passa per davant de la seu de Gas Natural, a Reus, el novembre passat ■ J.FERNÀNDEZ

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

Consum
energètic
responsable

Els 34 treballadors de l’ho-
tel Imperial Tàrraco van
signar ahir al jutjat la liqui-
dació dels seus contractes i
les indemnitzacions nego-
ciades amb l’antic propie-
tari de l’equipament, el
grup Husa. Els treballa-
dors es repartiran un total
d’1,1 milions d’euros, que
representen aproximada-

ment el 75% de la indem-
nització màxima que els
pertocava. “Ens n’anem
contents, però el procés ha
estat molt dur; hem com-
plert fins a l’últim dia i ens
n’anem amb el cap ben
alt”, va dir ahir Mònica
Torralba, en representació
de la plantilla. L’hotel ja ha
tancat les portes, mentre
espera que el nou propieta-
ri, Alta Diamond Projects,
el reformi i el reobri. ■

C. Filella
TARRAGONA

Acord pels treballadors
de l’Imperial Tàrraco

El descarrilament d’un
tren de mercaderies entre
Ascó i Móra la Nova va pro-
vocar ahir un altre dia de
retards i serveis alternati-
us per carretera a la línia
R15 a la Ribera d’Ebre. Se-
gons va informar Renfe,
7 trens i 160 passatgers
van resultar afectats per la
incidència, que va quedar

resolta a última hora de la
tarda. Representants mu-
nicipals, com ara l’alcalde
d’Ascó, i comarcals van
tornar a clamar contra
l’estat de la línia, i van
exigir solucions al govern
espanyol. Precisament, fa
només un any ja va des-
carrilar un altre tren de
mercaderies a la zona, un
incident que va deixar el
tram fora de servei durant
diversos dies. ■

L’Ebre
ASCÓ

Nou descarrilament
a la línia R15
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Redacció 

El conseller d’Interior, Jordi 
Jané, acompanyat del secretari 
general del Departament, Cèsar 
Puig, del director del Telèfon 
d’Emergències 112 de Catalunya 
CAT112, Federic Adan, i d’altres 
alts càrrecs i comandaments 
de cossos operatius, van rebre 
ahir l’edifici CAT112 el rector 
de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV), Josep Anton Ferré, el vi-
cerector de Política Científica i 
de Recerca, Josep Manel Ricart, 
el vicerector de Personal Docent 
i Investigador, Lluis Marsà, el 
vicerector d’ Universitat i Soci-
etat, Jordi Tous, la vicerectora 
d’Internacionalització, Mar 
Gutiérrez, i diversos degans i 
directors de departament, que 
van poder conèixer de primera 
mà aquesta infraestructura vital 
en el sistema d’emergències de 
Catalunya. 

La delegació de la URV va po-
der conèixer el funcionament 
del telèfon d’emergències 112 de 
Catalunya i del sistema d’emer-
gències i seguretat de Catalu-
nya, visitant la sala operativa 
del Telèfon d’Emergències 112, a 

més de les sales de coordinació 
dels Mossos d’Esquadra, Protec-
ció Civil de la Generalitat, Bom-
bers de la Generalitat i Sistema 
d’Emergències Mèdiques, que 
també es troben en aquest edi-
fici. El Centre d’Atenció i Ges-
tió de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya (CAT112) centralitza 

totes les trucades d’emergènci-
es per tal que qualsevol ciutadà 
pugui sol·licitar els serveis pú-
blics d’emergències mèdiques, 
extinció d’incendis i salvament, 
seguretat ciutadana, protecció 
civil i d’Agents Rurals quan es 
trobi en una situació d’emer-
gència. 

El conseller Jané rep l’equip de 
govern de la URV a l’Edifici 112 

SOCIETAT 

La delegació de la universitat va poder conèixer el sistema d’emergències

Redacció/ACN

Gas Natural Fenosa ha facilitat 
un llistat a l’Ajuntament amb 
un total de 29 persones amb un 
avís de tall de llum per part de la 
companyia. Així ho va posar de 
manifest ahir la regidora de Be-
nestar Social, Montserrat Vilella, 
qui va afirmar que ja s’està es-
tudiant «cas per cas per saber si 
l’impagament de factures es deu 
a una situació de vulnerabilitat». 
La companyia ja va afirmar fa 
unes setmanes que començaria a 
informar sobre els casos, però no 
ha estat fins ara quan això s’ha 
materialitzat i Gas Natural ha 
començat a quantificar quantes 
persones estan en aquesta situa-
ció de vulnerabilitat. 

La notificació va ser objecte de 
disputa i un creuament d’acusa-
cions mútues entre l’Ajuntament 
i la companyia elèctrica des de 
novembre de l’any passat, arran 
de la mort de l’àvia en l’incendi 

en el seu habitatge del carrer de 
Santa Anna després que l’espel-
ma amb la que s’il·luminava el 
seu immoble originés el tràgic 
succés. A la dona, de 81 anys, li 
havien tallat el subministrament 
elèctric feia dos mesos. 

L’Ajuntament de Reus va 
anunciar en el seu moment que 
duria el cas a la fiscalia perquè 

l’elèctrica no havia comunicat a 
Serveis Socials que faria el tall. 
La reacció de la companyia no 
es va fer esperar i va emetre un 
comunicat  on va assegurar que 
no disposava d’informació so-
bre la situació de vulnerabilitat 
d’aquesta dona. En aquest sentit, 
el conseller delegat de Gas Natu-

ral, Rafael Villaseca, va reiterar 
a principis de febrer, davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixe-
ment del Parlament, que el pro-
tocol previst dins la llei perquè 
les empreses comuniquin prèvi-
ament els talls als consistoris no 
havia estat aprovat i, per contra, 
que eren els serveis socials els 
responsables d’advertir la com-
panyia de situacions de vulnera-
bilitat. 

La regidora reusenca, per la 
seva banda, també haurà de 
comparèixer al Parlament per 
donar explicacions, tot i haver-
se expressat ja sobre els fets.
La compareixença encara no té 
data, pendent que aquesta sigui 
fixada i entri a un nou ordre del 
dia de la Comissió d’Empresa.

Aquest estira i-arronsa sembla 
ara haver-se suavitzat ara amb 
aquesta notificació per part de 
l’elèctrica, tot i que Vilella posa-
va ahir de relleu que «després de 

l’incident van continuar sense 
comunicar els talls i després de la 
compareixença al Parlament ens 
van enviar una carta dient que 
ho farien». 

En la seva opinió, aques-

ta problemàtica s’escapa de la 
competència de l’Ajuntament. 
«Fins que no s’asseguin l’Estat i 
les companyies, no solventarem 
aquest tema», va reblar la regido-
ra de Benestar Social. 

SERVEIS SOCIALS 

Gas Natural notifica que 29 
persones tenen un avís de 
tall del servei de llum 
La companyia facilita al consistori el llistat de les persones després que al 

novembre morís l’àvia de 81 anys en un incendi al carrer Santa Anna 

OLÍVIA MOLET

Oficina de Gas Natural Fenosa, al Passeig de Sunyer. 

Elèctrica i Ajuntament 
s’havien retret 
mútuament les 
responsabilitats 

CEDIDA

El conseller Jané amb representants de la URV i el 112.

L’Ensemble de Saxos 
tanca el cicle de 
Música a les places 
al Portal de Jesús  

Un concert al Portal de Jesús 
tanca demà el cicle Música 
a les Places, que ha ofert el 
Conservatori de Música de la 
Diputació, dins de la progra-
mació de Reus Capital de la 
Cultura Catalana. L’Ensemble 
de Saxos del Conservatori serà 
l’agrupació encarregada de 
cloure aquest cicle de concerts 
extraordinaris programat pels 
divendres de maig. La inicia-
tiva ha portat la música inter-
pretada en directe pels alum-
nes del centre fins alguns dels 
racons més emblemàtics de la 
ciutat. El concert començarà 
a les 19 hores. El cicle Música 
a les Places va inaugurar-se 
el passat dia 5 amb el concert 
que l’Ensemble de Metalls va 
oferir a la Plaça Mercadal, amb 
l’objectiu que la música inter-
pretada pels alumnes del Con-
servatori arribés a tot el públic 
a escenaris del centre històric 
de Reus. Les posteriors actua-
cions han permès gaudir de les 
interpretacions del Quartet de 
Corda i de dos duets de guitar-
ra amb flauta i oboè del mateix 
centre d’educació musical de 
la Diputació. Aquesta iniciati-
va ha obtingut una bona aco-
llida entre el públic.Redacció

Ryanair ofereix 
descomptes del 15% 
en els vols 
als estudiants

La companyia aèria Ryanair 
ofereix un 15% de descomp-
te en les tarifes dels vols, 
equipatge gratuït i ofertes de 
viatge a mida a tots aquells 
participants del programa 
d’estudis de la Xarxa d’Es-
tudiants Erasmus de la Unió 
Europea. Aquest programa 
permet als joves universitaris 
de tot Europa estudiar a una 
ciutat diferent durant un any, 
per poder realitzar intercanvis 
culturals i acadèmics i apren-
dre idiomes. De moment, 
més de tres milions de joves 
se n’han beneficiat. Ryanair 
oferirà el descompte del 15% 
a les reserves realitzades a tra-
vés de la seva pàgina web. A 
més, els joves podran facturar 
gratuïtament una maleta en 
cada vol i hi haurà promocions 
setmanals a banda d’ofertes 
de viatge personalitzades a 
l’app de Ryanair. La comissària 
de Transport de la Unió Euro-
pea, Violeta Bulc, va comentar 
ahir que «aquests descomptes 
ajudaran als estudiants a am-
pliar horitzons i aprendre de 
primera mà sobre la riquesa, la 
diversitat i la bellesa del nos-
tre meravellós continent», va 
concloure. Redacció 

L’atracador mort a la benzinera 
de Lleida era de Reus

POLICIA

L’assaltant de la benzinera de 
Lleida del passat diumenge que 
va resultar mort és de Reus. Di-
lluns, l’endemà de l’atracament, 
les fonts policials ja havien con-
firmat que el segon atracador, 
que va acabar detingut, també 
ho era. A més, també es va fer 
públic que la furgoneta que van 
utilitzar per dur a terme el roba-
tori havia estat robada a la capi-
tal del Baix Camp. Ahir, el jutjat 
d’instrucció número 1 de Lleida 
va ordenar presó provisional 

comunicada i sense fiança per 
al detingut. L’acusa d’un delicte 
de robatori amb violència i inti-
midació. El jutjat ha obert dues 
causes: una per l’atracament i 
l’altra en relació a la mort del 
seu company, tot i que el detin-
gut només està sent investigat 
pel robatori. Segons l’advocada 
de la defensa, Maria Rosa Gol, el 
detingut ha negat en la seva de-
claració que portés cap arma. El 
detingut té altres causes obertes 
per robatori. Redacció/ACN
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Reus rep de Gas Natural un llistat de 29 persones

amb avís de tall de llum


