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El PP demana
que no es
prorrogui la
concessió a
l’AP-7
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El grup presenta una
esmena a una iniciativa
de Podem. P14
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El COI avisa
que s’han de
tramitar visats
per Kosovo pels
Jocs d’enguany

L’Hospital Joan XXIII tindrà una
segona Unitat d’Hemodinàmica

El comissionat, Javier
Villamayor, afirma que tot
està solucionat. P3

G4EE4:BA4 Permetrà ampliar la capacitat de l’actual, on es van realitzar 1.000
angioplàsties l’any 2017 i va tenir 520 activacions de codi infart, 50 més que l’any anterior. P5
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Veïns del
carrer Sevilla
volen evitar
l’obertura d’un
bar musical
Demanen a l’Ajuntament
que valori la concessió de
la llicència. P4
98FG8F
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Carnestoltes
acomiada
el Carnaval
entre sàtira,
llàgrimes i
flames
G4EE4:BA4 La
comparsa guanyadora
d’aquest any 2018 és la
de l’Escola de Ball Nou
Ritme i en segona posició
ha quedat Cromatic
Fusion. C*

Es va plorar la seva mort.

El rei Carnestoltes va ser enterrat ahir després que els tarragonins ploressin la seva pèrdua.
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La sarna
acaba amb
el regnat del
Carnestoltes de
Reus

L’autor confés de la
mort de Carmen Ginés
investigat per un delicte
de violació de l’any 2003

Gas Natural presenta un
contenciós-administratiu
per evitar pagar la multa
per l’àvia morta de Reus

El judici per
l’accident
mortal a
Amposta, vist
per sentència

El cos es va incinerar a la
plaça Mercadal, després
de fer-se el dol. P10

L’ADN obtingut arran de l’agressió sexual a una
menor el mateix dia que, suposadament, hauria
matat la seva dona el relacionen amb els fets. P2

La companyia inicia el procediment després que
la Generalitat hagi desestimat el recurs contra la
sanció de 500.000 euros. P8

El conductor nega que
hagués consumit cocaïna
el dia dels fets. P11
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Gas Natural denuncia la Generalitat
per evitar la sanció per l’àvia morta
El Departament d’Empresa ha desestimat el recurs contra la multa de 500.000 euros i la subministradora inicia un contenciós
OLÍVIA MOLET

Mónica Pérez

Gas Natural ha presentat un contenciós administratiu contra la
sanció de 500.000 euros que el
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat va imposar-li al juny del 2017 per haver
tallat el subministrament elèctric, «sense sol·licitar prèviament
cap informe als serveis socials»,
a la dona de 81 anys que va morir
fa 15 mesos en un incendi a casa
seva, al carrer de Santa Anna de
Reus, originat per les espelmes
amb què s’il·luminava. Fonts del
propi Departament detallen al
Diari Més que Gas Natural durà
la Generalitat als tribunals després que el llavors encara conseller Santi Vila desestimés, a ﬁnals
de l’any passat, el recurs de reposició presentat al juliol per la subministradora davant la decisió de
l’Agència Catalana del Consum,
al desenllaç d’un expedient obert
al moment dels fets, de tirar endavant la multa. L’àvia a què Gas
Natural va retirar la llum havia
deixat de pagar factures per valor
d’uns 246 euros.
Les mateixes fonts concreten
que Vila, abans de deixar el càrrec i com a màxima instància a
l’òrgan que havia dictat la decisió
inicial, «va determinar que no hi
havia lloc al recurs de reposició»
de Gas Natural i que «recentment» la companyia ha traslladat
l’expedient a la Sala contenciosa
del Tribunal Superior de Justí-

Els fets, al novembre del 2016, van desencadenar concentracions contra la pobresa energètica.

La dona de 81 anys a qui
la companyia havia deixat
sense llum devia uns
200 euros en tres rebuts
cia de Catalunya (TSJC). A partir
d’aquí, «la sala haurà de resoldre
si és competent o no per abordar
aquesta qüestió» i, en cas aﬁrmatiu, acabarà emetent sentència.

Després, les parts haurien d’establir si l’accepten, i si el procediment es dóna per ﬁnalitzat o
bé continua i passa a instàncies
superiors. Des del Departament
d’Empresa apuntaven ahir que
«no han començat els tràmits de
requeriment de documentació»
i valoren que és «força habitual»
que empreses que han resultat
sancionades vagin al contenciós

en lloc de limitar-se a admetre
directament una multa.
Uns fets «molt greus»
La xifra de 500.000 euros, i la
pròpia sanció, venia donada pel
fet que l’expedient de l’Agència
Catalana del Consum considera
una infracció greu el tall al subministrament sense haver demanat abans a l’Ajuntament de Reus
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L’Ajuntament acaba d’estrenar el seu Reus Plató
El Teatre Fortuny i la plaça Prim
van convertir-se ahir a darrera
hora de la tarda en localitzacions per al rodatge d’una TV
Movie ambientada als anys 70,
i que es titula Cançó per a tu.
L’Ajuntament, que tot just acaba
de crear òrgan Reus Plató, sota la
direcció del CIMIR, per integrar
totes les gestions relacionades
amb els rodatges a la ciutat, treballa amb la productora Galápagos Media per donar-los suport.
S’han fet reunions, coordinades
pel CIMIR, amb el Teatre Fortuny, la productora, així com el
departament de Mobilitat i Via
Pública.

El Síndic de Greuges ha conclòs, a principis d’aquest
2018, la resolució sobre l’actuació d’ofici que va iniciar
arran de la mort de la dona
de 81 anys. Fonts de l’oficina
han explicat a aquest mitjà
que «el Departament d’Empresa, al qual anava dirigida
la recomanació fonamental
resultat d’aquesta actuació,
sobre la conveniència que
es desplegui la Llei 24/2015
pel que fa al protocol entre
les administracions i les
empreses, no l’ha acceptat,
i ens continua dient que no
ho considera necessari». El
Síndic demanava que «més
enllà del protocol que ha
fet la Generalitat, la cosa
no es quedés aquí i es desplegués un reglament com
a tal», concreten les mateixes fonts, que aclareixen
que «el recurs contra la Llei
24/2015 no afecta aquest
apartat». Pel que fa al paper
de l’Ajuntament de Reus,
aquest «ens va informar que
havia posat en marxa accions de prevenció entre les
persones de més edat, com
ara el Programa Guaita Veí»
i «hem demanat que ens informin dels resultats de la
valoració que en facin i que
ens enviïn el protocol signat
amb l’empresa Gas Natural». El Síndic sol·licitava al
consistori «que intensifiqui
les accions orientades a la
detecció de situacions de
pobresa energètica entre la
població del municipi» i que
«impulsi campanyes per a la
gent gran».
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El Fortuny i la Plaça Prim
acullen el rodatge de
la ficció ‘Cançó per a tu’
Redacció

un informe sobre la situació de la
dona, que va morir al novembre
del 2016, «per tal de determinar
si la persona o la unitat familiar
es trobava en una de les situacions de risc d’exclusió residencial». Gas Natural l’havia deixat
sense llum per un deute de tres
rebuts pendents. La qualiﬁcació, pel que fa als fets, de greus,
l’Agència Catalana del Consum
va elevar-la a «molt greu» perquè
entenia que aquests van produir
«una alteració social important,
alarma o desconﬁança» i també
perquè la dona formava part d’un
col·lectiu «especialment protegit
pel Codi de Consum de Catalunya, tal com és el de les persones
grans».
Durant una compareixença a
la Comissió d’Empresa del Parlament de Catalunya, al febrer del
2017, el conseller delegat de Gas
Natural –pendent de ser rellevat–
Rafel Villaseca va fer servir repetidament la paraula «accident»
per referir-se a la mort i va carregar contra l’Ajuntament de Reus,
amb què «la nostra empresa comercialitzadora col·laborava des
del 2014, de forma que aquest
comunicava a l’empresa els casos
de clients vulnerables». La comunicació prèvia dels talls, però,
segons ha explicat en diverses
ocasions la regidora de Benestar
Social, Montserrat Vilella, va començar a produir-se al març de
l’any passat.

El Síndic conclou
l’actuació d’ofici pel
tall a Reus

Cançó per a tu explica la
història de la Laia, que estudia
dret a la Universitat de Barcelona, treballa pels matins a la
biblioteca de la Universitat per
a pagar-se els estudis i compon
cançons al seu temps lliure. La
Laia acaba de començar a sortir
amb Ignasi, estudiant de matins
compromès amb la lluita clandestina contra el franquisme.
El problema d’ella és que no
suporta el David, el millor amic
de l’Ignasi. No obstant, la Laia
descobreix que David no és qui
sembla. Sota una aparença de
nen superﬁcial de casa bona,
s’hi amaga l’autor dels brillants
discursos reivindicatius de l’Ig-

L’edició 2018 del Festival
Europeu de Curts serà
del 22 al 24 de març
La cita ha obert les inscripcions al seu lloc web
Redacció

Un instant de l’enregistrament, ahir, a la plaça Prim.

nasi. És més, el David és algú
sensible que s’interessa per la
prometedora carrera de la Laia
como a cantant. La trama arrenca al 1966 a Barcelona.
El rodatge de la TV Movie
tindrà lloc entre el passat 27 de

gener i el 16 de febrer de 2018.
I, més enllà de Reus, inclou localitzacions a Barcelona, i està
previst que continuï avui encara
a la plaça Prim. Integren el càsting Candela Serrat, Nao Albet o
Fèlix Herzog.

L’edició per a aquest 2018 del
Festival Europeu de Curtmetratges de Reus, el FEC, tindrà
lloc del 22 al 24 de març a Reus,
i ja des d’ara hi ha obertes les
inscripcions al concurs de Microﬁlms per a cineastes amateurs (o no) i el Taller de Minicurts, un taller de cinema per a
nens i nenes de 7 a 14 anys. Tots
els curtmetratges (de qualsevol
país europeu) que es vulguin
inscriure a la competició europea ho han de fer a través del
web www.shortﬁlmdepot.com
o al www.uptofest.com (cercar
FEC Festival i seguir les instruccions indicades a cada pàgina

web). Els ﬁlms podran quedar
seleccionats a Competició Europea, Panorama o MiniMarket. Pel que fa al Microﬁlms, el
concurs està dirigit a cineastes,
amateurs o no, que vulguin realitzar un curtmetratge d’un
minut de durada en un cap de
setmana i a partir d’un motiu
donat. El FEC Festival Europeu
de Curtmetratges és un festival
de cinema dedicat a curtmetratges de ﬁcció europeus, l’únic
d’aquestes característiques a tot
Catalunya. Té una secció competitiva, amb curtmetratges europeus contemporànis, i un seguit d’activitats paral·leles, com
ara seminaris i mostres.
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