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REPORTATGE | L’aparcament del Simonet esdevé el lloc escollit per enregistrar algunes escenes

CONSUM

Els zombis també ploren

Unes 80
persones
s’assessoren al
Punt Energètic

L’Escola de Cinema de Reus torna amb el taller cinematogràfic d’estiu per
a joves amb un augment d’alumnes i més exigència que altres edicions
CRISTINA VALLS

Els zombis tenen sentiments i records. Sota aquesta màxima va
girar ahir una de les escenes del curt
Parking Zombie enregistrada en
el marc del segon taller de cinema
d’estiu per a joves que lidera l’Escola de Cinema de Reus (ECIR) fet
a l’aparcament del Simonet. La
temàtica ret homenatge al director americà George A. Romero,
tot un especialista en l’àmbit. El
curs ha passat de tenir de 6 a 9
alumnes de no més de 16 anys.
«Tot i que va de zombis, hi ha una
barreja de gèneres. Passem del
terror i el suspens a la comèdia.
El zombi plora amb el final d’una
sèrie on maten morts vivents també», va acotar el director de l’ECIR,
Daniel Villanueva A l’agost rodaran dos curts més i a la projecció
final li acompanyarà una festa i
lliurament de trofeus. Un acte encara sense data.
«És clau conèixer el món que
hi ha rere les càmeres», va descriure la jove càmera Alma Sunyer, la qual de gran vol ser actriu. Ànjoli Galcerán, que fa d’ajudant de so, està sorpresa de tot el
treball invisible, «sobretot amb
el maquillatge. No m’imagino com
s’ho fan a produccions com ara
The Walking Dead». I és que també hi va haver maquilladores en
pràctiques de l’IES Cal·lípolis.
El projecte, vinculat a la capitalitat cultural, ha comptat amb
part de l’ajut del conveni signat
amb l’Ajuntament –uns 10.000
euros– i en el qual entra la realització de 12 curts per aquest 2017.
Un repte exigent, segons valora Villanueva. «Ho estem donant tot.
Comprovem els límits de l’escola i l’equip ha respost. Aquest
grup és dels més preparats enguany. Tindrem una bona genera-
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Enregistrament d’una de les escenes en què el zombi plora. FOTO: ALBA MARINÉ

Una de les maquilladores de l’IES Cal·lípolis en plena acció. FOTO: A. MARINÉ
ció de cineastes», va dir el director, el qual, juntament amb Ester
Borrull, vol fomentar la creativitat dels alumnes a través de la ro-

LA CONVOCATÒRIA, FINS AL 15 DE SETEMBRE

Obertes les subvencions a
activitats d’interès juvenil
■ L’Ajuntament de Reus, a través
de la Regidoria de Participació,
Ciutadania i Transparència, obre
la convocatòria per a l’any 2017 de
les subvencions per al foment
d’activitats d’interès juvenil. La
convocatòria, dotada amb 10.000
euros, s’ha publicat aquest dilluns, 24 de juliol al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i
les entitats que hi vulguin optar
podran presentar sol·licituds a

partir de demà dimarts i fins al
15 de setembre.
L’objecte de la convocatòria
és millorar la cohesió social dels
i les joves de la ciutat, promoure
l’associacionisme juvenil i la seva implicació en els afers públics
de la ciutat, fomentar valors socials i culturals i noves formes de
participació i afavorir la cooperació entre el sector públic i el
privat, entre altres.

tació de rols en diferents seqüències. Les temàtiques triades han
sorprès als professors. «Hi ha varietat, sobretot moltes idees re-

lacionades amb el maltractament
a la dona. Hi ha conscienciació i el
curtmetratge esdevé una eina de
denúncia», va seguir.
Des de l’ECIR continuen denunciant l’IVA cultural i les poques ajudes que es reben. «Avui
dia es fa impossible finançar un
curt. Al final és gairebé com una
pel·lícula i s’hauria de professionalitzar molt més. La realitat és
ben diferent de la teòrica i és difícil educar sense eines per ensenyar», va acotar Villanueva. Preguntat sobre l’avenç de la Reus
Film Office, Villanueva respon
que «desconec si hi ha altres opcions. M’han traslladat que es vol
fer un concurs públic. Si és així, jo
no m’hi presentaré. Estic feliç,
però, perquè el projecte tiri endavant. És bo per a Reus, però no
s’ha de polititzar».
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El Punt d’Assessorament
Energètic de Reus ha atès una
vuitantena d’usuaris durant els
mesos de maig, juny i juliol,
dels quals tots tenen dret a
bo social i només el tenien
contractat uns trenta. A més,
al 90% se’ls ha recomanat un
canvi de tarifa, per tal de poder beneficiar-se de discriminació horària. També es constata que més de la meitat tenen contractat el subministrament elèctric al mercat regulat.
Amb l’objectiu de fomentar
el consum responsable de l’aigua i l’energia domèstica i de
disminuir les despeses produïdes en aquest àmbit, s’ha impulsat a Reus la creació d’un
Punt d’assessorament energètic obert a tothom. Qui vulgui pot demanar-hi cita prèvia i consultar amb la seva factura si té possibilitats de reduir
la despesa acollint-se a algun
tipus de bonificació, de millora en l’ús dels subministraments, de reducció de potència, etc. La factura és un requisit imprescindible, ja que
es tracta d’un assessorament
personalitzat.
El professional del col·legi
d’enginyers, una vegada estudiada la situació dels subministraments de la persona que fa
la consulta, facilita les recomanacions que considera adients per la millora de l’eficiència energètica i la disminució de la despesa: canvi de
tarifa, canvi de potència, canvi de companyia subministradora o tramitació del bo social, entre altres.
És un servei obert a tota la
ciutadania. Només cal que la
persona que vulgui utilitzar
el servei tingui rebuts de subministraments de llum, aigua
o gas d’un habitatge de Reus.
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Gas Natural presenta recurs contra la
multa de la Generalitat pel tall a Reus
El conseller d’Empresa ha de determinar ara si es referma o no en la sanció de 500.000 euros imposada al juny a la companyia
OLÍVIA MOLET

Mónica Pérez

L’expedient que la Generalitat, a
través de l’Agència Catalana del
Consum, va obrir a Gas Natural
arran de la mort d’una dona de 81
anys que s’il·luminava amb espelmes no es resoldrà, com a mínim
de moment, amb la sanció de
500.000 euros que l’administració va imposar al juny a l’empresa per tallar el subministrament
elèctric «sense haver sol·licitat
prèviament cap informe als serveis socials municipals» sobre la
veïna. A partir del mateix instant
de notiﬁcar-se-li la multa, Gas
Natural disposava de dos mesos
per establir si l’acceptava o no. Un
termini, aquest, que expirava a
ﬁnals de juliol. Fonts del Departament d’Empresa i Coneixement,
del qual depèn l’Agència Catalana del Consum, han conﬁrmat
al Diari Més que l’empresa ha
presentat recurs de reposició per
la sanció i que la multa haurà de
ser revisada.
Materialitzat aquest pas per
part de la subministradora, correspon ara al conseller –la màxima instància al mateix òrgan que
va dictar la decisió inicial– el paper de determinar si la Generalitat es referma o no en la sanció de
500.000 euros, segons detallen
les mateixes fonts, consultades
per aquest mitjà. Al moment de
conèixer-se la imposició, el Secretari d’Empresa, Joan Aregio,
ja va avançar que, en aquesta tes-

Una concentració popular, poc després dels fets, recordava la dona morta en l’incendi de casa seva.

En cas de no resoldre’s,
la qüestió pot desembocar
en la via contenciosa
administrativa
situra, el més habitual és que tot
plegat acabi desembocant en la
via contenciosa administrativa.
Aquesta s’obriria en el cas que,
tal com tot apunta, el conseller

d’Empresa opti per mantenir la
multa a Gas Natural.
Una infracció «molt greu»
La xifra de 500.000 euros, i la
pròpia sanció, venia donada pel
fet que l’expedient considera una
infracció greu el tall al subministrament sense haver demanat a
l’Ajuntament de Reus un informe
sobre la situació de la dona, que

va morir al novembre del 2016 al
carrer Sant Anna en un incendi
provocat per l’espelma amb què
il·luminava casa seva. Gas Natural l’havia deixat sense llum per
un irrisori deute de 246 euros
en factures impagades des del
setembre. En total, eren tres els
rebuts pendents. La qualiﬁcació
de greu ascendeix a molt greu
degut a que per aquests fets es

va produir «una alteració social
greu, alarma o desconﬁança»
i també perquè la dona que va
morir pertanyia a un col·lectiu
«especialment protegit pel Codi
de Consum de Catalunya, tal com
són les persones grans».
Notificar-ho als serveis socials
En una compareixença a la Comissió d’Empresa del Parlament
de Catalunya prevista per explicar l’actuació de la companyia
en el cas de la veïna de 81 anys, el
conseller delegat de Gas Natural,
Rafel Villaseca, utilitzava repetidament el terme «accident» per
referir-se als fets i carregava, com
ho ha estat fent des de l’incendi,
contra l’Ajuntament de Reus,
amb el qual «la nostra empresa
comercialitzadora col·laborava
des del 2014, de forma que
aquest comunicava a l’empresa
els casos de clients vulnerables,
per tal d’evitar l’acció de tall i
permetre així la intervenció dels
Serveis Socials».
La comunicació prèvia dels
talls de subministrament, però,
segons ha explicat en diferents
ocasions la regidora de Benestar
Social, Montserrat Vilella, s’està
produint des d’aquest març. Al
mes de maig, Reus va rebre un
llistat amb 29 persones amb avís
de tall de llum. La mateixa Vilella
haurà de comparèixer també a la
Comissió d’Empresa per explicar
la intervenció de l’Ajuntament.

ECONOMIA
CEDIDA

El Punt Energètic
aconsella canviar la tarifa
al 90% d’usuaris
Més de la meitat es beneficia del Bo Social
Redacció

El Punt d’Assessorament Energètic ha atès ﬁns a una vuitantena d’usuaris durant els mesos de
maig, juny i juliol, dels quals tots
tenen dret a bo social i només
el tenien contractat uns trenta.
A més, al 90% se’ls ha recomanat un canvi de tarifa, per tal de
poder beneﬁciar-se de discriminació horària. També es constata que més de la meitat tenen
contractat el subministrament
elèctric al mercat regulat.
Amb l’objectiu de fomentar el
consum responsable de l’aigua
i l’energia domèstica i de disminuir les despeses produïdes en
aquest àmbit, s’ha impulsat a
Reus la creació d’un Punt d’as-

sessorament energètic obert a
tothom. Qui vulgui pot demanar-hi cita prèvia i consultar amb
la seva factura si té possibilitats
de reduir la despesa acollint-se
a algun tipus de boniﬁcació, de
millora en l’ús dels subministraments, de reducció de potència,
etc. La factura és un requisit imprescindible, ja que es tracta d’un
assessorament que és personalitzat. Durant la visita, el professional del col·legi d’enginyers, una
vegada estudiada la situació dels
subministraments de la persona
que fa la consulta, facilita les recomanacions que considera adients per la millora de l’eﬁciència
energètica i la disminució de la
despesa: canvi de tarifa, canvi

La nova eina ofereix assessorament per al consum responsable.

de potència, canvi de companyia
subministradora o tramitació del
Bo Social, entre altres.
Un servei obert
Es tracta d’un servei obert a tota
la ciutadania. Només cal que la
persona que vulgui utilitzar el
servei tingui rebuts de submi-

nistraments de llum, aigua o gas
d’un habitatge ubicat en aquest
municipi. És necessari portar
còpia del rebut o de la factura del
subministrament sobre el qual
es vulgui fer la consulta. L’accés
a aquest servei pot ser per pròpia
iniciativa, derivat pels professionals, derivat per ser beneﬁciari

d’ajuts de Serveis Socials per
tema de subministraments, o
derivat per altres entitats socials:
Càritas, Creu Roja, Sant Vicents
de Paul. En qualsevol cas, cal demanar hora mitjançant cita prèvia a través del telèfon 977 010
010 o del web de l’Ajuntament.
A través dels Centres Cívics
El Punt d’assessorament energètic va començar a funcionar el 2
de maig i està previst que també
funcioni durant el 2018, exceptuant el mes d’agost. La durada
de cada consulta és d’uns quinze minuts i cada dia d’atenció
s’atenen unes sis visites en
dues hores. Els horaris i els llocs
d’atenció són els següents: 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. Un centenar de persones han assistit en els mesos
d’abril, juny i juliol del 2017 als
tallers sobre conceptes bàsics de
consum responsable i eﬁcient.

Oberta la convocatòria
de subvencions per
al foment d’activitats
d’interès juvenil
L’Ajuntament ha obert la convocatòria per a l’any 2017 de
les subvencions per al foment
d’activitats d’interès juvenil.
La convocatòria està dotada
amb 10.000 euros, s’ha publicat aquest dilluns i les entitats
que hi vulguin optar podran
presentar les sol·licituds ﬁns
el 15 de setembre. Les entitats
que optin a aquesta convocatòria hauran d’estar inscrites al
Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes de l’Ajuntament
de Reus, el Cens d’entitats juvenils de la Direcció General
de Joventut de la Generalitat
de Catalunya; o bé al Registre
d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. L’objecte
de la convocatòria és millorar
la cohesió social dels i les joves
de la ciutat, entre altres.

Alumnes del segon
taller de l’Escola de
Cinema de Reus roden
un curt al Simonet
L’Escola de Cinema de Reus
(ECIR) està desplegant aquests
dies al pàrquing Simonet el
rodatge d’un curt, tal com
informa Reusdigital.cat. L’argument de la peça, segons
apunta el mateix mitjà, parla
d’un zombie que treballa en
un aparcament i que expressa
els seus records sobre la vida
humana. El curt porta per títol Pàrking Zombie, i s’està
enregistrant sota la batuta del
director de l’ECIR Daniel Villanueva. Alumnes de Villanueva
han pres en els darrers mesos
altres indrets de la ciutat com
a decorat per a les seves peces.
El darrer de conegut havia estat el Cine Reus Palace, on van
rondar una peça que encara
no ha vist la llum i que servirà
per evocar els últims dies amb
les sales obertes al públic.

El Pere Mata acull una
jornada sobre aplicació
de la informàtica
En el marc de la celebració de
les sessions d’Actualitzacions
en l’assistència a la salut mental: recerca i innovació, l’Hospital Universitari de l’Institut
Pere Mata tractarà l’aplicació
de la informàtica a la medicina. La sessió serà el 26 de juliol
a dos quarts de dues a l’Aula de
formació de l’Àrea de Docència
i Innovació de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata, i
és gratuïta i oberta la públic en
general prèvia inscripció.
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Més de la meitat dels usuaris es beneficien del Bo
Social després de ser atesos al Punt
dAssessorament Energètic
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El Punt d'Assessorament Energètic recomana a un
90% de les persones ateses un canvi de tarifa

