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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
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● 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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Imagen de archivo de trabajadores del Taller Baix Camp durante el reparto de comida.
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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

Mónica Pérez

El sistema de reaprofitament d’aliments inclou diverses fases.

L’Ajuntament aporta
uns 12.500 euros més a la
gestió alimentària
El programa guanyarà una zona de refrigeració
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 proteïnes i per tal d’equipar el Taller Baix Camp amb una nova
zona de refrigeració. En concret, 9.500 euros aniran destinats a un nou espai de congelació i 3.000 euros a la compra
d’aliments rics en proteïnes,
com llaunes de tonyina i sardines. L’any passat també es van
aportar 12.500 euros extres,
destinats de manera íntegra a la
compra d’aliments rics en proteïnes. En aquella ocasió es van
comprar 4.000 quilos de pollastre 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 persones usuàries del programa
i millorar el procés de tractament 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 Alimentària, 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 Alimentària Responsable, encarregada
del triatge i la distribució dels
aliments, una feina que realitzen persones amb discapacitat.
En marxa des del 2012
La Regidoria de Benestar Social
impulsa aquest Programa des
de l’agost de l’any 2012, aportant suport tècnic a totes les
entitats i empreses que hi participen i un import superior als
60.000 euros anuals al Taller
Baix Camp. Una aportació econòmica que el 2017, amb aquesta suma extra, ascendeix fins
als 72.650 euros. El programa
compta amb la col·laboració de
diverses entitats i institucions
públiques i privades que participen en el finançament.

ECONOMIA

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

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 «almenys els primers dies segur que
en tenim prou amb ella».
Amb l’esport a l’ADN
Al Marc, podria dir-se que l’esport li ve pràcticament en l’ADN.
De fet, el nom, «li vam posar perquè hi ha molts esportistes que
es diuen així i que són bons, com
ara Marc Márquez o Marc Gasol», 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 desenllaç 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

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

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.
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L’assessorament energètic i els
tallers s’allarguen al 2018
L’any 2018, l’Ajuntament de
Reus continuarà oferint assessorament energètic individual
i a través de tallers. L’assessorament individual es continuarà
fent a través del Punt d’Assessorament 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 Ponent 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

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 quatre 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 comentava entre bromes la insòlita
situació i desvetllava que «tot i
que vam pensar en anunciar primer 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 trigat, portaran sort», l’alcalde de
Reus, Carles Pellicer, i la regidora
de Salut, Noemí Llauradó, van
visitar ahir al matí les dues famílies, que van rebre l’habitual ram
de flors i un peluix. La Lara és la
primera filla de l’Alba i l’Eloi, veïns de Reus i Tarragona. Amb els
seus 3,490 quilos i 48 centímetres 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 Vanesa 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 gestació, 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

aigua, organitzat per la Regidoria 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 demanar cita prèvia per accedir als
tallers i a l’assessorament individual, ja sigui a través del web
municipal o al 977 010010.

El vent fa caure un semàfor a la
zona de Països Catalans
La força del vent va fer caure
a terra, ahir al migdia, un dels
semàfors que regulen el trànsit
a l’avinguda dels Països Catalans, a prop de la rotonda amb
el camí de Riudoms. Agents de
la Guàrdia Urbana van intervenir, un cop amb el semàfor
arrencat, per garantir la seguretat 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, segons informava l’Agència Estatal de Meteorologia, fins a onze
demarcacions de sis comunitats es trobaven en alerta taronja o groga per risc de fenòmens
costaners i vent. Amb l’alerta
taronja existeix un risc meteorològic 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.

http://www.reus.cat/noticia/continua-lassessorament-energetic-individual-i-traves-de-tallers-durant-lany-2018
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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
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L'Ajuntament de Reus continua amb els tallers
d'assessorament energètic aquest 2018

