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La Federació d’Associacions de 
Veïns de Reus (FAVR) completarà 
el proper mes de febrer el primer 
any en marxa de la campanya de 
recollida de signatures contra la 
pobresa energètica i l’«abús» de 
les companyies elèctriques. Una 
iniciativa, aquesta, que l’entitat 
va posar en marxa al 2017 poc 
després de la mort de la Rosa, la 
dona que va perdre la vida en un 
incendi a casa seva provocat per 
l’espelma amb què s’il·luminava 
des que li tallessin la llum per 
unes poques factures pendents, 
i també coincidint amb una puja-
da del rebut que tot just ara torna 
a donar-se. Fins avui, la FAVR ha 
recollit «més de 2.000 suports», 
explica el seu president, Valentín 
Rodríguez, tots ells en forma de 
firmes de «veïns dels barris de la 
perifèria». 

Un any després, precisa Rodrí-
guez, «la problemàtica continua 
perquè no és veritat que la crisi 
estigui acabant, almenys per a 
molts col·lectius» tot i que «a les 

persones que la pateixen sovint 
els hi fa vergonya certa demanar 
ajuda, i han de veure que hi tenen 
dret amb total naturalitat». La 
FAVR col·loca pràcticament cada 
primer diumenge de mes, en una 

tasca que es reprendrà després de 
festes i que anirà acostant l’acti-
vitat al centre de la ciutat, la seva 
taula a un barri. Des d’aquí, «re-
collim les signatures però també 
escoltem els veïns, que s’acosten 

de vegades amb molta discreció, i 
els intentem dirigir allà on poden 
trobar solucions, els descomptes 
i les possibilitats a què es poden 
acollir». 

«Ningú no diu que li cal ajuda»
«A ningú no li agrada dir que no 
pot pagar un rebut o que li talla-
ran la llum de casa seva. I, de fet, 
ningú no ho diu directament sinó 
que més aviat pregunten com 
funcionen els mecanismes que 
hi ha per poder-hi acudir des-
prés», afegeix el president de la 
FAVR, que recorda que «hem de 
començar a prendre consciència 
que els ajuts que es donen per 
aquests conceptes són una cosa 
normal i que no és cap despres-
tigi recórrer-hi quan fa falta».  La 
FAVR esperarà fins haver superat 
el llindar de les 5.000 signatures 
per fer un acte final i traslladar-
les «a l’Ajuntament de Reus i a la 
Generalitat», perquè «el paper de 
l’administració a l’hora de pres-
sionar les empreses subminis-
tradores a canviar d’actitutd i de 

donar lloc a lleis justes en aquest 
sentit és molt important». I és 
que els recursos per pal·liar la po-
bresa energètica que s’ofereixen 
a nivell municipal, precisa Rodrí-
guez, «estan bé i són útils per a 
moltes persones però també n’hi 
ha moltes a què no arriben per-
què no han entrat al circuit dels 
serveis socials. Són veïns a qui 
els hi costa reconèixer que neces-
siten un cop de mà o que, els hi fa 
vergonya o simplement, no són 
plenament conscients que els hi 
fa falta tot i que sigui així». 

«Mentre no es produeixi cap 
canvi significatiu en la normati-
va, nosaltres seguirem endavant 
amb aquest objectiu», assegu-
ra el president de la FAVR, que 
explica que «el que expressa de 
manera generalitzada el veïnat 
quan anem als barris és la sen-
sació d’emprenyament: paguem 
per una necessitat bàsica i que té 
uns preus sense sentit mentre al 
si de les empreses subministra-
dores hi ha certa alegria a l’hora 
de pagar certes coses». 
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Més de 2.000 veïns de barris perifèrics 
denuncien l’«abús» de les elèctriques
La FAVR completa un any de campanya coincidint amb la pujada del preu de la llum i vol 5.000 firmes per dur-les a la Generalitat
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Una de les jornades de recollida de signatures, al mes de juny. 

Alumnes de l’Escola 
Alberich i Casas 
demanen la prohibició 
de tovalloletes d’WC

Una excursió a la depuradora 
de Reus ha fet reflexionar a 
diversos d’alumnes de l’escola 
Alberich i Casas de Reus so-
bre els efectes negatius de les 
tovalloletes del WC. I és que 
un grup d’escolars de 6è de 
primària d’aquest centre reu-
senc ha iniciat una petició a la 
plataforma Change.org perquè 
prohibeixin aquests elements 
higiènics pel dany que causen 
al medi ambient. Un total de 
205 persones ja han signat a 
favor de la petició. Els petits 
impulsors d’aquesta iniciativa, 
segons expliquen en la seva 
petició, estan treballant en un 
projecte sobre els efectes ne-
gatius de les tovalloletes del 
WC sobre la depuració de l’ai-
gua i les clavegueres. Va ser en 
una excursió a la depuradora 
de Reus, però, que els infants 
es van adonar realment del 
«greu problema» que suposen 
per a les ciutats. «Vam veure 
unes boles enormes de tova-
lloletes i el tècnic ens va expli-
car que no es desfan», relaten a 
través de Change.org. Els nens 
i nenes dirigeixen la petició a 
l’Ajuntament de Reus i a l’Ofi-
cina del Parlament Europeu a 
Espanya. Elisabet Soler
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El grup de teatre Arrelats va tras-
lladar ahir als carrers del centre 
la representació completa del 
Ball del Naixement de Jesús a 
Betlem, que ja es va poder veure 
fa alguns dies i que ahir es mos-
trava per darrera vegada. Amb 
prop de 300 versos, el Ball del 
Naixement de Jesús a Betlem 
arrencava amb un fragment del 
Cant de la Sibil·la, que precisa-
ment s’ha pogut sentir de nou 
aquest Nadal al Santuari de Mi-
sericòrdia abans de la Missa del 
Gall i en un muntatge especta-
cular i únic que probablement 
tindrà continuïtat.  

La secció de Teatre i l’Esbart 
Dansaire de l’Orfeó Reusenc 
van recuperar, tot just dos anys 
enrere, aquest antic entremès, 
el Ball del Naixement de Jesús 
a Betlem, el qual havia existit a 
la ciutat i que és considerat el 
possible precedent dels actuals 
Pastorets, ara en mans d’Arre-
lats. Enguany, es repetia com 
un dels espectacles d’animació 
inclosos en la campanya de Na-

dal. Tal com es va concebre des 
de l’Orfeó Reusenc, el Ball del 
Naixement de Jesús a Betlem 
plantejava «baralles entre di-
monis i àngels, entremaliadures 
dels pastors i el misteri del nai-
xement de Jesús en un format 
nou per al públic però molt antic 
en el temps, ja que el ball parlat 
dins l’església i posteriorment 
al carrer va ser el precursor dels 
Pastorets tal com els coneixem 
avui dia». 

La recuperació de l’espectacle
Tal i com recullen Salvador Pa-
lomar i Ferran Sugranyes en la 
història dels Pastorets, els inte-
grants del Ball del Naixement 
de Jesús a Betlem duien histò-
ricament atxes de vent per il·-
luminar-se i oferien una repre-
sentació «senzilla» del relat que, 
amb e lpas del temps, va desem-
bocar en els Pastorets. 
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L’acte va viure ahir la darrera representació del Nadal. 

El Ball del Naixement de 
Jesús a Betlem du la 
màgia als carrers de Reus
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El precedent dels Pastorets torna a lluir al centre
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La Pastisseria Huguet ha donat lloc a la recepta. 

Creen un tortell de Reis farcit 
de crema de vermut
La darrera novetat de la Pastis-
seria Huguet, coincidint amb la 
festivitat de Reis, ja està a punt 
per als més llèpols. Pilar Huguet 
i Ramon de la Fuente han donat 
lloc, aquesta vegada, a un tortell 
de Reis que va farcit de vermut. 
La creació, en col·laboració amb 
Miró, «porta crema de vermut» 
i sorgeix de «seguir la línia del 
turró i les trufes, combinant el 
Vermut Miró Blanc i el Vermut 
Miró Reserva Etiqueta Negra 
per donar lloc a aquesta crema 

que va dins del tortell», explica 
Ramon de la Fuente. El tortell 
va recobert de taronja, «que lli-
ga molt bé amb el vermut». N’hi 
ha de tres mides: petit, mitjà 
i gran. El mitjà, amb prop de 
750 grams i vuit racions, té un 
preu de 14,50 euros. Els tortells 
es podran comprar fins al dia 
de Reis. Aquesta és la primera 
vegada que Pilar i Ramon tre-
ballen amb vermut blanc. De 
moment, se’n cuinaran fins a 
un centenar. 
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