
DIARI DE TARRAGONA 
DIJOUS, 4 DE GENER DE 2018

REDACCIÓ 

REUS 

!"#$%&'()*+&,"-./$0#12$0&32&42/5&
67$08$/#9:&7;298$0&#5525579#12$0&
2$29<=086&8$38>83/#,&8&#&09#>?5&32&
0#,,295@&!"#5525579#12$0&8$38>83/#,&
25&67$08$/#9:&;2$0&#&09#>?5&32,&
A/$0&3"-5525579#12$0&B$29<=086+&
C/2&2$</#$%&#02$39:&0705&2,5&38D

.7/5&#,&1#0E&#,&F2$092&FE>86&!,2D
>#$0&32&)(&#&)G&H7925+&8&#&,#&0#93#+&
#,&F2$092&FE>86&A7$2$0&32&)I&#&)J&
H7925@&
K$&67L&125+&0#1M?&250:&L92>850+&

/$&67L&#,&125+&2,&0#,,29&NF71&25D
0#,>8#9&2$&,#&02>#&;#60/9#&3"2,26098D
680#0&8&#8</#"+&79<#$80O#0&L29&,#&
42<83798#&32&P2$250#9&Q768#,&R#&
09#>?5&32,&A,#&!76#,&3"S$6,/58T&Q7D

68#,R+&,#&42<83798#&32&U238&-1D
M82$0& 8&V6/L#68T& 8&-8<W25&32&
42/5@&
F#,&926793#9&C/2&?5&81L92568$D

38M,2&H#>29&L#55#0&L29&/$&0#,,29&7&
L29&,"#5525579#12$0&8$38>83/#,&L29&
0#,&3"#662389&#&,#&5/M>2$68T&32&L7D
M925#&2$29<=086#@&X#1M?&?5&81L79D
0#$0&C/2&,25&L2957$25&C/2&#5585028D
Y8$&0#$0&#,5&0#,,295&671&#&,"#552557D
9#12$0&8$38>83/#,80O#0&L7908$&/$#&
;#60/9#+&.#&C/2&?5&,"Z$86#&1#$29#&
32&L2957$#,80O#9&8&L7329&#552557D
9#9&6799260#12$0@&B$&,"#5525579#D
12$0&8$38>83/#,&25&;#68,80#&/$&8$D
;7912&#1M&92671#$#687$5&8&L29&
;29D,7&6799260#12$0&5"H#$&32&02$89&
3#325&67$692025&8&679926025@&
&B5&09#60#&3"/$#&Y299#3#&7$&25&

37$2$&L#/025&L29&38518$/89&2,&
67$5/1&8&,#&325L25#&2$29<=086#&#&

6#5#+&L29&2$02$392&,#&$7>#&;#60/9#&
2,=60986#+&32&<#5&8&3"#8</#+&L29&
67$=8Y29&,25&38;292$05&173#,80#05&
32&67$09#60#68T+&L29&L7329&250#M,89&
,25&M#525&3"/$#&671L0#M8,80#0&
2$29<=086#&371=5086#&1?5&L92685#&
8&L29&#&92#,80O#9&/$#&18,,79#&32&
,"2;868=$68#&8&L29&0#$0+&3"250#,>8&
2$29<=086&L702$68#,@&A29&#8Y[+&25&
92671#$#&#,5&#558502$05&L790#9&,#&
3#9929#&;#60/9#&3"#8</#+&<#5&8&
,,/1@&

Cita prèvia&
F#,&321#$#9&680#&L9=>8#&L29&L7329&
#662389&#,5&0#,,295&3"2;868=$68#&
2$29<=086#&8&#&,"#5525579#12$0&8$D
38>83/#,+&.#&58</8&#&09#>?5&32&,#&
L:<8$#&\2M&1/$868L#,& 7&32,&
02,=;7$@&-& 09#>?5&3"S$029$20]&
H00L5]^^52/@92/5@6#0^52/^6#9L20#D

F8/0#3#$#^09#180^_'_J*@&X#1M?&
25&L70& ;29& #C/250& 09:180& L29&
02,=;7$+& 09/6#$0&#,&()(&RJ``&
()(()(&58&25&09/6#&325&32&1[M8,&7&
325&32&;79#&32&42/5@ 
-1M&2,&1#028Y&7M.2608/&32&;7D

12$0#9&2,&67$5/1&925L7$5#M,2&32&
,"#8</#&8&,"2$29<8#&371=5086#&8&32&
38518$/89&,25&325L2525&L973/a325&
2$&#C/250&:1M80+&,"#$%&'()`&25&>#&
L75#9&2$&1#9Y#&#&42/5&,#&692#68T&
3"/$&A/$0&3"#5525579#12$0&2$29D
<=086&7M290&#&070H71@&b/8&>/,</8&
L70&321#$#9DH8&680#&L9=>8#&8&67$D
5/,0#9&#1M&,#&52>#&;#60/9#&58&0?&
L7558M8,80#05&32&923/89&,#&325L25#&
#67,,8$0D52&#&#,</$&08L/5&32&M7$8D
;86#68T+&32&18,,79#&2$&,"Z5&32,5&
5/M18$8509#12$05+&32&923/668T&32&
L70=$68#+&206@&!#&;#60/9#&?5&/$&92D
C/8580&81L92568$38M,2@

Consum

J.M. 

REUS 

B,& A97<9#1#& 32& c2508T& -,8D
12$0:98#+&81L/,5#37&L79&,#&67$D
62.#,E#&32&P2$250#9&Q768#,&32532&
#<7507&32&'()'+&3#9d&/$&5#,07&32&
6#,83#3&3/9#$02&2502&#e7&'()*@&B,&
-%/$0#182$07&32&42/5&H#&H26H7&
/$#&#L790#68T$&2Y09#7938$#98#&32&
)'@f((&2/975&L#9#&,#&671L9#&32&
#,812$075&98675&2$&L9702E$#5&%&L#D
9#&2C/8L#9&#,&X#,,29&P#8Y&F#1L&
67$&/$#&$/2>#&O7$#&32&92;98<29#D
68T$@&B$&67$69207+&J@f((&2/975&52&
32508$#9d$&#,&$/2>7&25L#687&32&
67$<2,#68T$&%&G@(((&#&,#&671L9#&
32&#,812$075+&6717&,#0#5&32&#0Z$&
%&32&5#938$#5@&
B,&#e7&L#5#37+&,#&67$62.#,E#&32&

P2$250#9&Q768#,&32,&67$58507987&%#&
H8O7&709#&#L790#68T$&2Y09#&32&
)'@f((&2/975+&C/2&2$&#C/2,,#&76#D
58T$&52&32508$#97$&32&1#$29#&E$D
02<9#&#&,#&671L9#&32&#,812$075&
98675&2$&L9702E$#5@&BY#60#12$02+&
52&671L9#97$&_@(((&g8,75&32&L7,,7&
%&_@'I(&,#0#5&32&#0Z$&%&5#938$#5@&
B,&7M.208>7&32&250#&$/2>#&#L790#D
68T$&267$T186#&25&7;92629&3/9#$D
02&0737&2502&#e7&/$#&3820#&1d5&
2C/8,8M9#3#&#&,#5&L2957$#5&/5/#D
98#5&%&12.79#9&2,&L976257&32&09#0#D
182$07&32&,75&#,812$075@&
!#&67$62.#,&32&P2$250#9&Q768#,&

32,& -%/$0#182$07& 32& 42/5+&
U7$05299#0&h8,2,,#+&H#62&/$#&>#,7D

9#68T$&1/%&L75808>#&32&250#&#L79D
0#68T$&267$T186#&2Y09#7938$#98#&
%&#52</9#&C/2&i2502&38$297&8$6838D
9d&32&1#$29#&389260#&2$&,#&6#,83#3&
32&,75&#,812$075&C/2&9268M2$&,#5&
L2957$#5&/5/#98#5&32,&A97<9#1#&
32&c2508T&-,812$0:98#+&C/2&%#&25&
1/%&M/2$#&%&C/2&67$&250#5&12.7D
9#5&529d&2Y62,2$02j@&&

B502&81L7902&52&32508$#&#,&X#,,29&
P#8Y&F#1L+&/$#&32&,#5&2$083#325&
C/2&8$02<9#$&2,&A97<9#1#&32&c25D
08T&-,812$0:98#&425L7$5#M,2+&2$D
6#9<#3#&32,&098#.2&%&,#&385098M/68T$&
32&,75&#,812$075+&/$#&,#M79&C/2&
92#,8O#$&L2957$#5&67$&3856#L#68D
3#3@&!#&67$62.#,E#&32&P2$250#9&
Q768#,&81L/,5#&2502&L97<9#1#&325D

32&#<7507&32&'()'+&#L790#$37&
#L7%7&0?6$867&#&073#5&,#5&2$083#D
325&%&21L925#5&C/2&L#90868L#$+&%&
/$&81L7902&5/L29879&#&,75&I(@(((&
2/975&#$/#,25&#,&X#,,29&P#8Y&F#1L&
32&42/5@&K$#&#L790#68T$&267$TD
186#&C/2&2$&'()`+&67$&250#&5/1#&
2Y09#+&#562$38T&#&,75&`'@If(&2/D
975@&

42/5&25&/$#&68/3#3&L87$29#&2$&
2,&d1M807&32&,#&<2508T$&#,812$0#D
98#&67$&/$&L97<9#1#&8$$7>#379&
C/2&8$6832&32&1#$29#&L75808>#&57D
68#,&%&#1M82$0#,12$02@&

Implicación de entidades&
!#&81L,212$0#68T$&32&2502&L97D
<9#1#&57,83#987&32&9267<83#&32&
#,812$075&67992&#&6#9<7&32&,#&67$D
62.#,E#&32&P2$250#9&Q768#,&32,&
-%/$0#182$07&32&42/5+&67$&,#&81D
L,86#68T$&389260#&32&70975&#607925&
6717&,#&k/$3#68T&P#$6&32,5&-,8D
12$05+&32,&X#,,29&P#8Y&F#1L+&32&,#&
-<=$68#&32&Q#,/0&AZM,86#&32&F#0#D
,/$%#&%&32&F:980#5&S$029L#997C/8#,&
32&42/5@&
K$&L97<9#1#&C/2&6/2$0#&67$&,#&

67,#M79#68T$&32&38>295#5&2$083#D
325&2&8$5080/687$25&LZM,86#5&%&L98D
>#3#5&C/2&L#90868L#$&2$&,#&;8$#$D
68#68T$+&2$092&,#5&C/2&3250#6#$&,#&
-<=$68#&32&42583/5&32&,#&c2$29#D
,80#0&32&F#0#,/$%#&%&,#&l8L/0#68T&
32&X#99#<7$#@

Solidaridad

La aportación extra de 12.500 euros a cargo de la concejalía de Benestar Social servirá para la compra de alimentos 
como latas de atún y de sardinas y para un nuevo espacio de congelación en el Taller Baix Camp

Imagen de archivo de trabajadores del Taller Baix Camp durante el reparto de comida.  FOTO: A.MARINÉ/DT

● Esta es la cantidad de dinero 
que aportó la concejalía de 
Benestar Social al Programa de 
Gestió Alimentària el año 
pasado.
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L’assessorament energètic i els 
tallers s’allarguen al 2018

ECONOMIA

L’any 2018, l’Ajuntament de 
Reus continuarà oferint asses-
sorament energètic individual 
i a través de tallers. L’assessora-
ment individual es continuarà 
fent a través del Punt d’Assesso-
rament Energètic, que enguany 
atendrà tots els dijous al matí al 
Centre Cívic Llevant de 10 a 13 
h, i a la tarda, al Centre Cívic Po-
nent de 16 a 19 h. Un cop mes, 
també està previst, un cop al 
mes, el taller Com estalviar en 
la teva factura d’electricitat i 

aigua, organitzat per la Regido-
ria de Benestar Social –a través 
del Pla Local d’Inclusió Social–, 
la Regidoria de Medi Ambient i 
Ocupació i Aigües de Reus. Cal 
recordar que és imprescindible 
haver passat per un taller o per 
l’assessorament individual per 
tal d’accedir a la subvenció de 
pobresa energètica. Cal dema-
nar cita prèvia per accedir als 
tallers i a l’assessorament indi-
vidual, ja sigui a través del web 
municipal o al 977 010010. 

BENESTAR

OLÍVIA MOLET

El sistema de reaprofitament d’aliments inclou diverses fases. 

Redacció

La Regidoria de Benestar Social 
de l’Ajuntament de Reus ha fet 
una aportació extraordinària 
de 12.500 euros al Programa 
de Gestió Alimentària per a la 
compra d’aliments rics en pro-
teïnes i per tal d’equipar el Ta-
ller Baix Camp amb una nova 
zona de refrigeració. En con-
cret, 9.500 euros aniran desti-
nats a un nou espai de conge-
lació i 3.000 euros a la compra 
d’aliments rics en proteïnes, 
com llaunes de tonyina i sardi-
nes. L’any passat també es van 
aportar 12.500 euros extres, 
destinats de manera íntegra a la 
compra d’aliments rics en pro-
teïnes. En aquella ocasió es van 
comprar 4.000 quilos de pollas-
tre i 4.260 llaunes de tonyina i 
sardines. L’objectiu d’aquesta 
nova aportació econòmica és 
oferir durant tot l’any 2018 una 
dieta més equilibrada a les per-
sones usuàries del programa 
i millorar el procés de tracta-
ment dels aliments. La regidora 
de Benestar Social, Montserrat 
Vilella, fa una valoració molt 
positiva d’aquesta aportació 

extraordinària: «Aquests diners 
incidiran de manera directa en 
la qualitat dels aliments que 
reben les persones usuàries 
del Programa de Gestió Ali-
mentària, que ja és molt bona 
i que amb aquestes millores 
serà excel·lent». Aquest import 
es destina al Taller Baix Camp, 
una de les entitats que integren 
el Programa de Gestió Alimen-
tària Responsable, encarregada 
del triatge i la distribució dels 
aliments, una feina que realit-
zen persones amb discapacitat.

En marxa des del 2012
La Regidoria de Benestar Social 
impulsa aquest Programa des 
de l’agost de l’any 2012, apor-
tant suport tècnic a totes les 
entitats i empreses que hi par-
ticipen i un import superior als 
60.000 euros anuals al Taller 
Baix Camp. Una aportació eco-
nòmica que el 2017, amb aques-
ta suma extra, ascendeix fins 
als 72.650 euros. El programa 
compta amb la col·laboració de 
diverses entitats i institucions 
públiques i privades que parti-
cipen en el finançament. 

L’Ajuntament aporta 
uns 12.500 euros més a la 
gestió alimentària
El programa guanyarà una zona de refrigeració

El vent fa caure un semàfor a la 
zona de Països Catalans 

SUCCESSOS

La força del vent va fer caure 
a terra, ahir al migdia, un dels 
semàfors que regulen el trànsit 
a l’avinguda dels Països Cata-
lans, a prop de la rotonda amb 
el camí de Riudoms. Agents de 
la Guàrdia Urbana van inter-
venir, un cop amb el semàfor 
arrencat, per garantir la segure-
tat dels vianants a la zona però 
també la dels vehicles que van 
haver de continuar circulant 
sense aquest element a la via. 
Tarragona tornva a estar ahir, 

dimecres 3 de gener, en alerta 
groga per forts vents. De fet, se-
gons informava l’Agència Esta-
tal de Meteorologia, fins a onze 
demarcacions de sis comuni-
tats es trobaven en alerta taron-
ja o groga per risc de fenòmens 
costaners i vent. Amb l’alerta 
taronja existeix un risc meteo-
rològic important en fenòmens 
no habitualsi amb cert grau de 
perill per a les activitats usuals, 
i amb la groga no existeix risc 
per a la població en general. 

DAMIÀ VERNET/CEDIDA

El semàfor, un cop al terra, i agents de la Guàrdia Urbana. 

Mónica Pérez

Aquest 2018, el primer nadó a 
Reus s’ha fet esperar una mica 
més del compte i ha traslladat 
la tradicional benvinguda al 3 
de gener. A canvi, ha estat per 
partida doble: la Lara i el Marc, 
nascuts a l’Hospital Sant Joan 
el 2 de gener a les 16.40h, són 
els primers reusencs de l’any. El 
centre atén una mitjana de qua-
tre parts al dia, però aquest 1 no 
n’hi va haver cap. L’arribada dels 
dos petits alhora va obrir debat 
al personal sanitari, que ahir co-
mentava entre bromes la insòlita 
situació i desvetllava que «tot i 
que vam pensar en anunciar pri-
mer el nen de la mare que havia 
ingressat abans, amb 20 minuts 
de diferència, vam creure que 
no era del tot just perquè l’hora 
del naixement per a ambdós era 
idèntica». 

Per fer justícia, doncs, i per 
avisar-les que «com que han tri-
gat, portaran sort», l’alcalde de 
Reus, Carles Pellicer, i la regidora 
de Salut, Noemí Llauradó, van 
visitar ahir al matí les dues famí-
lies, que van rebre l’habitual ram 
de flors i un peluix. La Lara és la 
primera filla de l’Alba i l’Eloi, ve-
ïns de Reus i Tarragona. Amb els 
seus 3,490 quilos i 48 centíme-
tres es mirava ahir ben desperta 
l’escena a la seva habitació. Els 
pares del Marc, que al moment 
de néixer va pesar 3,340 quilos i 
va fer 50 centímetres, són la Va-
nesa i el futbolista del CF Reus 
Máyor, originari d’Aspe.  

El naixement de la petita Lara 
aquest dimarts, explica la seva 
mare, «va ser una mica sorpresa 
perquè no l’esperàvem fins al dia 
13». El nom, que «el vam decidir 
cap a les 20 setmanes» de gesta-
ció, ve «perquè en volíem un que 
no tingués traducció en català 
o castellà». La nena és la quarta 
generació viva de la família, i ahir 
ja captava tota l’atenció de l’àvia 

i de la besàvia que li feien festes 
al mateix hospital. L’Alba i l’Eloi, 
amb 23 i 29 anys, no descarten 
donar un germanet a la Lara 
en algun moment tot i que «al-
menys els primers dies segur que 
en tenim prou amb ella». 

Amb l’esport a l’ADN
Al Marc, podria dir-se que l’es-
port li ve pràcticament en l’ADN. 
De fet, el nom, «li vam posar per-
què hi ha molts esportistes que 
es diuen així i que són bons, com 
ara Marc Márquez o Marc Ga-
sol», explica la Vanesa. En el seu 
cas, la sorpresa ha estat destacar 
com a un dels primers nadons de 
l’any, ja que «havíem estat fent 
broma amb això però, ja el dia 2, 
no ens ho esperàvem». Al desen-
llaç de la sessió d’entrenament 
d’ahir, el davanter Máyor i part 
de la plantilla del CF Reus, que 
duia a terme la tradicional visita 

de Nadal als infants ingressats 
en aquestes dates, van passar a 
veure la criatura. El club ha rega-

lat als pares una samarreta per al 
Marc. «Segur que aviat li fem el 
carnet», apuntava ahir la Vanesa.

SOCIETAT

El primer nadó reusenc de l’any es fa 
esperar i arriba per partida doble
La Lara, filla de l’Alba i l’Eloi, i el Marc, fill de la Vanesa i el futbolista Máyor, van néixer el 2 a les 16.40 h 

CRISTINA AGUILAR

A l’esquerra, l’Eloi i l’Alba amb la seva petita Lara. A la dreta, la Vanesa sosté el Marc, al Sant Joan. 

CRISTINA AGUILAR

El CF Reus ha regalat al davanter una samarreta per al seu nen. 



http://www.reus.cat/noticia/continua-lassessorament-energetic-individual-i-traves-de-tallers-durant-lany-2018

Secció: Local

03/01/2018

Continua l'assessorament energètic individual i a

través de tallers durant l'any 2018



http://reusdigital.cat/noticies/reus/lajuntament-de-reus-continua-amb-els-tallers-dassessorament-energetic-aquest-2018

Secció: Regional
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L'Ajuntament de Reus continua amb els tallers

d'assessorament energètic aquest 2018


