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EL PUNT AVUI
DIMECRES, 11 D’OCTUBRE DEL 2017

Més pobresa energètica
de la prevista a Campclar
a El projecte veïnal ‘A-porta’ conclou que l’Ajuntament només havia detectat un
5% dels pisos amb necessitats a Els picaportes alerten dels casos de solitud
Josep Cartanyà/Infocamp

Imatge virtual de la plaça de Catalunya de Reus després de
la remodelació ■ CEDIDA

TARRAGONA

Des del juliol quatre veïns
d’orígens diversos o picaportes visiten habitatges
del barri tarragoní de
Campclar amb l’objectiu
d’assessorar, porta a porta, els seus propis veïns en
matèria de pobresa energètica. De les 519 visites
programades en el marc
del projecte veïnal A-porta, ja s’ha anat a 306 domicilis i s’han fet 157 entrevistes. El president de la
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya –impulsora del projecte–, Jordi Giró, va destacar
que s’ha complert un dels
objectius, que era l’apoderament dels veïns: “Ens
hem guanyat la seva confiança i hem pogut entrar a
casa seva i trencar l’aïllament.” Un dels primers resultats que es desprèn ha
estat, segons Giró, que
“només un 5% de les famílies amb necessitats relatives a la pobresa energètica
havien estat detectades
pels serveis socials municipals”. Per això reclamen la
participació de l’Ajuntament en el projecte i su-

Segona fase de
les obres de la
plaça Catalunya
L’equip de picaportes, ahir, al local de l’AV de Campclar de Tarragona ■ J. CARTANYÀ

La xifra
—————————————————————————————————

Casa per casa, porta a porta
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

519

visites són les que està previst que es facin per completar el projecte, tot i que podria continuar més endavant.

mar esforços. El director
dels serveis territorials del
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies,
Francesc Tarragona, va
alertar dels casos greus de
solitud observats en persones grans del barri. ■

La tasca diària dels picaportes no és fàcil. El més complicat ha estat guanyar-se la
confiança dels veïns visitats.
La coordinadora del projecte,
Noèlia Boscar, va explicar que
en el porta a porta s’informa
aquestes famílies de les bonificacions a què poden accedir
per rebaixar l’import dels rebuts de l’aigua, la llum o el
gas; es detecten quins són els
hàbits de consum per tal de
millorar-los o si hi ha algun
servei facturat que no estan
utilitzant i, finalment, en qui-

Covestro estrena el nou
centre de distribució
a Arriba a Tarragona

el primer tren que
transporta producte
des d’Alemanya

Redacció
TARRAGONA

L’arribada del primer tren
procedent d’Alemanya,
ahir, va inaugurar l’inici
de les activitats del nou
centre de distribució logística de la companyia Covestro a Tarragona, que ha
suposat una inversió de
tres milions d’euros. A començament d’any la companyia anunciava la incorporació d’aquest nou centre de distribució d’àcid
clorhídric i ahir es va es-

Instal·lacions de Covestro al polígon sud del Tarragonès, a la
Canonja ■ ARXIU

trenar amb l’arribada d’aquest primer tren, que
transportava
producte
des d’Alemanya fins a les
instal·lacions tarragonines. Aquesta nova plataforma “servirà en un pri-

mer moment per satisfer
la demanda d’àcid clorhídric a Espanya, encara
que no es descarta que en
un futur pugui servir per a
la distribució d’altres mercaderies”, expliquen els

a La remodelació de

l’espai de Reus es
basarà en el mobiliari
i els paviments

llores realitzades el 2015.
La segona fase de la remodelació de la plaça de
Catalunya té separades les
obres a executar en dos
contractes, donada l’especificitat dels treballs de
restauració del monument, que ja es van dur a
terme, i la renovació del
paviment i el mobiliari urbà, prevista per enguany.
Els paviments i el mobiliari que s’instal·laran
mantindran l’estètica i les
característiques
tècniques de les obres ja fetes.
Pel que fa al mobiliari urbà, s’instal·laran pilons fixos i mòbils per evitar
l’aparcament descontrolat de vehicles i regular-ne
el pas. ■

nes condicions es troba l’habitatge visitat. Pel que fa a les
famílies que no volen obrir la
porta de casa seva, es creu
que, en la majoria dels casos,
és perquè obtenen el subministrament utilitzant mètodes poc ortodoxos.
L’A-porta és una iniciativa
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya
que té el suport de l’associació de veïns de Campclar,
la Federació de Veïns de Tarragona i la Generalitat de
Catalunya.

Reusdigital

responsables de la companyia, que hi afegeixen que
aquest projecte reforça les
activitats del parc industrial de la ciutat. “Reforça
el nostre compromís amb
el mercat espanyol. A través d’aquesta nova via logística, eficient i sostenible, Covestro reforça la seva ja excel·lent posició europea generant nou valor
afegit per als seus clients”,
indica Andrea Firenze, director general de Covestro
a l’Estat espanyol. El centre representa també una
aposta de la companyia pel
corredor mediterrani. De
fet, recentment Juan Barios, coordinador del corredor, va visitar les noves
instal·lacions. Covestro
manté avui dia una posició
de lideratge en el mercat
de l’àcid clorhídric, que
s’utilitza en diverses aplicacions, com són el tractament de metalls i d’aigües,
en la química bàsica i en
detergents. ■

ExproReus consolida
la seva aposta per
l’automoció

REUS

L’Ajuntament de Reus ja
ha iniciat els treballs de la
segona i última fase de remodelació i millora de la
plaça de Catalunya, adjudicats a Agrovial SA per un
import de 145.777,81 euros. El projecte afecta l’entorn del monument a Joaquim M. Bartrina i té com
a finalitat renovar la distribució i l’ús de l’espai públic d’aquesta zona de la
ciutat d’acord amb les mi-

a La 75a edició de la

mostra se celebra des
d’avui fins al pròxim
15 d’octubre
M. Busquets / Reusdigital
REUS

Des d’avui i fins al dia 15,
les instal·lacions de Fira
Reus seran el marc d’“una
ExproReus molt especial”, tal com la va descriure el regidor de Promoció
Econòmica del consistori,
Marc Arza. La fira de mostres, que aquest any arriba
a la 75a edició, tindrà
23.000 metres quadrats
d’exposició oberts al públic, 10.000 dels quals se-

ran ocupats pel sector de
l’automoció. “És un dels
grans actius de l’esdeveniment i enguany tindrem la
presència de Renault Dacia i de Jeep”, va explicar el
president del comitè executiu de l’activitat, Isaac
Sanromà. La zona de restauració i els estands relacionats amb la llar i la salut
seran altres reclams de la
cita, que inaugurarà el rector de la URV, Josep Anton Ferré, amb motiu del
quart de segle de trajectòria de la universitat. L’edició d’enguany inclourà
més de 200 expositors,
una xifra que supera el
nombre dels de l’edició del
2016. ■

