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Tradició. Torna la
Rifa de Conţtura a
l’Orfeó Reusenc

Imatge d’arxiu de veïns de Mas Pellicer signant un manifest contra la pobresa energètica. FOTO: ALBA MARINÉ / DT

Benestar social

3FDUBçOBMQFSEFNBOBSFMT
BKVUTEFQPCSFTBFOFSHÌUJDB
Es poden presentar sol·licituds ţns al 30 de novembre. La partida,
de 143.000 €, és ampliable en funció de les necessitats i els recursos
CRISTINA VALLS
REUS

La voluntat d’evitar la pobresa
energètica a la capital del Baix
Camp es va traduir el passat mes
de maig amb la convocatòria
d’ajudes a aquelles famílies que
ho necessitaven. La partida
econòmica prevista, de 143.000
euros, era ampliable en funció de
les necessitats i les disponibilitats
pressupostàries.
Enguany, a més, el termini de
presentació de sol·licituds s’ha
ampliat d’un mes a sis mesos.
Així doncs, les persones que es
troben en situació de necessitat
socioeconòmica per atendre les
despeses de subministraments
elèctric i de gas, podran formalitzar els ajuts pertinents fins al 30
de novembre.
D’altra banda, tot aquell qui rebi aquest ajut haurà d’assistir a
uns tallers d’estalvi energètic, organitzats per la regidoria de Benestar Social en el marc del Pla
Local d’Inclusió Social, la Regidoria de Medi Ambient i Ocupació i
Aigües de Reus. També es podrà
formalitzar l’assistència demanant
cita al punt d’assessorament
energètic, el qual té per objectiu

fomentar el consum responsable
de l’aigua i l’energia domèstica i
de disminuir les despeses produïdes en aquest àmbit.
Tallers d’assessorament

Amb la finalitat d’estalviar en la
factura d’electricitat, aigua i gas
s’han formalitzat uns tallers d’assessorament individual durant els
mesos de setembre, octubre i novembre. Fins a vint tallers s’han
programat als centres cívics de la
ciutat per traslladar els conceptes
bàsics de consum responsable i
eficient, els quals duen per títol

Assessorament
Casos energètics
personalitzats
● En el marc del Punt d’Assessorament Energètic, la
durada de cada consulta és
d’uns quinze minuts i els
horaris i els llocs d’atenció són
els següents: CC Migjorn, els
dilluns, de les 9 a les 11 hores
excepte els dies de taller; CC
Ponent, els dijous de les 17 a
les 19 hores, i el CC Llevant,
divendres d’11 a les 13 hores.

‘Com estalviar en la teva factura
d’electricitat i aigua’. Estan oberts
a tota la ciutadania i adreçat de
manera especial a les famílies amb
vulnerabilitat social. Durant els
mesos d’abril, juny i juliol unes
200 persones van assistir a aquestes sessions formatives. Pel que fa
al calendari d’aquestes sessions, es
duen a terme de 10 a 11 hores.
La ubicació prevista és la següent: dilluns, 30 d’octubre, la
cita tindrà lloc al centre cívic (CC)
Mas Abelló; el dijous 2 de novembre, al CC Llevant; el dilluns 6 de
novembre, al CC Mestral; el dijous 9 de novembre, al CC
Migjorn; el dilluns 13 de novembre, al casal de les dones; el dijous 16 de novembre, al CC Ponent; el dilluns 20 de novembre,
al CC Mas Abelló; el dijous 23 de
novembre, al CC Llevant; al dilluns 27 de novembre, al CC Mestral, i el dijous 30 de novembre,
finalment, al CC Migjorn.
Com s’ha esmentat anteriorment, també hi ha un assessorament personalitzat, l’anomenat
Punt d’Assessorament Energètic,
el que va començar a funcionar el
2 de maig. En aquest cas, la factura és un element indispensable
per analitzar i estudiar el cas.

El dia 1 de novembre torna la
Rifa de Conţtura a l’Orfeó
Reusenc. Des del 1926, i de
manera gairebé ininterrompuda,
el primer pis de l’Entitat acull
aquest acte aplegant socis/es i
reusencs/ques que han convertit aquesta jornada en un punt
de trobada habitual. El funcionament de les rifes és molt senzill.
Dins d’un bombo hi ha vint
boles numerades de l’1 al 20. Els
participants aposten per una de
les xifres i al crit de «I va bola!»
s’extreu la bola guanyadora.
Aquells que hagin estat afortunats d’encertar la xifra, poden
emportar-se un dels premis
típics d’aquesta diada entre els
quals hi ha plats de panellets,
així com safates de conţtura o
també ampolles de moscatell, vi
i cava.

Jornada. Ponència
internacional sobre
ciutats del futur
ReŤexionar la manera d’entendre la ciutat tal com és ara i com
la imaginem en un futur; com la
societat ha de contribuir a la
felicitat i el progrés de totes les
persones; i debatre com podem
activar una intel·ligència
col·lectiva per encaminar la
societat cap a un futur millor.
Són alguns dels objectius de la
Conferència Internacional sobre
Ciutats del Futur que la Capital
de la Cultura Catalana Reus 2017
programa els dies 17 i 18 de
novembre al Celler de Can
Rofes. Els punts claus de la
conferència són la inspiració
d’un conjunt d’apassionats
experts d’arreu del territori que
compartiran els seus coneixements per inspirar-nos una nova
visió de la ciutat.

Associacionisme.
Festes a la
urbanització
Blancafort
L’Associació de Veïns de la
urbanització Blancafort
celebrarà demà, diumenge, 29
d’octubre, la festa de celebració del seu dotzè aniversari. Els
veïns del barri commemoraran,
doncs, l’efemèride, amb
diferents activitats, com per
exemple un taller de pins
(previst per les 12.30 hores), o
un concert vermut amb el grup
Garbuix Duet (que tindrà lloc a
les 13 hores). Més tard, cap a
les dues de la tarda, hi haurà
una paella popular oberta a la
ciutadania, i després (cap a les
16 hores) una xocolatada que
posarà la nota dolça a la
jornada i el punt ţnal a la
jornada de celebracions.

Ciutat. Els barris
s’omplen d’activitat
aquest cap de
setmana
Música als Barris segueix
aquest cap de setmana el cicle
de concerts amb la Banda
Simfònica de Reus i el grup
Garbuix. La Capital de la Cultura
Catalana arriba ţns als barris de
la ciutat amb l’objectiu de
difondre la cultura local en
espais on normalment no es
duen a terme gaires activitats.
Aquesta tarda, a les 19 h, al
carrer de l’Àliga de Reus (barri
Mas Vilanova), i diumenge, a les
18 h, a la plaça Gabriel Ferrater
(barri Fortuny), concert de la
Banda Simfònica de Reus
dirigida per Joan Ramon
Reverté, la banda es va crear
durant l’any 2007. D’altra banda,
diumenge, a les 13 h, al carrer
d’Anglaterra (urbanització
Blancafort), concert vermut amb
el grup Garbuix

Ganxet Pintxo. La ruta més solidària
El president de la Cambra de Comerç de Reus, Isaac Sanromà, i
la directora del Banc de Sang i Teixits, Virgia Callao, han signat el
conveni de col·laboració per reeditar la campanya de donació de
sang durant la Ganxet Pintxo que s’iniciará el pròxim 2 novembre.

