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Asistir a los talleres de ahorro y recibir asesoramiento energético, requisitos para beneţciarse
SILVIA FORNÓS
REUS

La cuarta convocatoria de las ayudas a familias sin recursos para
poder pagar las facturas de luz y
gas se abrirá el próximo 3 de abril
y se podrán solicitar hasta el 31
de octubre. El Ayuntamiento de
Reus destinará 143.000 euros para, en palabras de la concejal del
área de Benestar Social, Montserrat Vilella, «ayudar a las familias
que disponen de muy pocos recursos, y a quienes pagar las facturas les desequilibra la economía
familiar». Una cantidad que, según la concejal, «es ampliable según las necesidades».
En esta convocatoria, el ayuntamiento se ha propuesto «conseguir una mayor eficacia en la gestión de las ayudas». Razón por la
que, como novedad, el consistorio
solo resolverá las solicitudes de
las personas que hayan asistido, a
partir del 1 de enero de 2017, a
los talleres de ahorro energético o
hayan recibido el asesoramiento
individual de eficiencia energética, con el objetivo común de re-

ducir el importe de las facturas.
La participación conlleva, en muchos casos, un considerable ahorro en el total de la factura. «La
revisión de la tarifa contratada
puede suponer un ahorro de entre
el 15 y el 40%, mientras que la
reducción de la potencia contratada podría alcanzar los 10 euros
de ahorro, por cada tramo de potencia», detalla la concejal. Además, en los 30 días siguientes a la
solicitud, aquellas personas que
no lo hayan hecho, tendrán que
solicitar el asesoramiento individualizado, y presentar una declaración responsable asegurando
que han realizado las recomendaciones recibidas.
Montserrat Vilella califica de
«escalofriante» que «muchas de
las personas que el año pasado
podían optar al bono social ni siquiera lo sabían», y señala a las
empresas proveedoras y comercializadoras de los suministros
como responsables de esta situación. Para Montserrat Vilella el
asesoramiento energético y los
talleres son acciones muy importantes, para evitar que «el Ayun-

Imagen de archivo de uno de los talleres de eficiencia energética
que organiza el Ayuntamiento de Reus. FOTO: AJUNTAMENT DE REUS

Aeropuerto

Se trata de una ruta especial
operada por Air Nostrum
hasta el mes de mayo. No se
pueden comprar billetes
Un centenar de pensionistas esperaba ayer al mediodía en la terminal de salidas del Aeropuerto
de Reus para coger un vuelo de la
compañía Iberia que les tenía que
trasladar hasta Menorca. Se trata
de uno de los vuelos que, durante
las próximas semanas, operará la
ruta especial programada por Air

Nostrum y vinculada con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) para conectar los
aeródromos de Reus y Maó.
En total, está previsto que viajen desde la capital del Baix
Camp hasta las Islas Baleares un
millar de personas repartidas en
diez vuelos, uno por semana, hasta el próximo mes de mayo. El
primer avión despegó el pasado
28 de febrero, mientras que el último será el primer miércoles del
mes de mayo. Según confirmaban
fuentes consultadas de Aena, que
ha publicado la ruta en la página
web del Aeropuerto de Reus, una

Importes y requisitos

La concejal ya ha firmado la convocatoria de las ayudas, que también debe traducirse al castellano.
El importe de la subvención otorgada será una parte de las facturas que se presenten del consumo
entre diciembre de 2017 y marzo
de 2018 (los dos incluidos), y se
pagará directamente al beneficiario la factura de suministro de luz
y gas que ya esté pagada.
Para poder optar a la subvención, los solicitantes también deberán acreditar que residen y están empadronados en Reus, con
una antigüedad mínima de dos
años consecutivos anteriores a la
fecha de la solicitud. Además, la
unidad de convivencia no podrá
superar los umbrales de renta siguientes: 1 miembro, 7.967,73
euros; 2 miembros, 7.967,73; 3
miembros, 10.358,05, y 4 o más
miembros, 12.748,37.
El consistorio pagará un importe máximo por cada factura, ya
que quedan excluidos los posibles
recargos, intereses o gastos de demora. Por unidades familiares de
un único miembro, la cantidad
mensual será de 45 euros; de dos
y tres personas, un máximo de
52,5 euros; y de cuatro miembros
o más, un total de 60 euros. «Debe existir una colaboración entre
las familias y la administración»,
destaca Montserrat Vilella, quien
reconoce que «todavía estamos
lejos de ser un país donde todo el
mundo tenga la energía básica
cubierta».

tes de Atenas con destino a la
Costa Daurada. Los vuelos del turoperador Travel Factory, operados por Aegean Airlines, tuvieron
lugar durante el mes de marzo.
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tamiento pague facturas de costes
no reales». El año pasado, 842 familias recibieron asesoramiento
energético, des las que 638 solicitaron la subvención.

La nueva temporada, a punto

Imagen del avión que ayer salió del Aeropuerto de Reus en dirección
a Menorca. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

vez termine la operativa del
Imserso la ruta no continuará. Al
tratarse de una operación charter
cerrada previamente no se pueden adquirir billetes.
Es la primera ocasión en que el
Aeropuerto de Reus acoge una

operativa similar vinculada con el
Imserso y destinada a los pensionistas de la zona. No obstante,
durante la temporada pasada el
equipamiento ya recibió la visita
de cinco vuelos charter con capacidad para 170 turistas proceden-

Hace unos días, desde Aena se
publicaban los datos de pasajeros
refentes el mes de febrero. Por el
Aeropuerto de Reus pasaron
6.776 viajeros, una cifra ligeramente inferior a la del año pasado, concretamente un 7,4%. De
hecho, durante el mes de enero
también cayó el número de pasajeros, en aquella ocasión por sobre del 30%. Si se suman estos
dos últimos meses, en total se
han registrado 13.388 usuarios,
que supone una pérdida del 20%
respecto al 2017.
Estas cifras son habituales en
temporada baja, ya que el volumen de aerolíneas desciende de
forma más que notoria en comparación con el verano. De hecho,
la nueva temporada arranca a final de mes, coincidiendo con Semana Santa, con un destacado
operativo de vuelos y 14 aerolíneas.
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Un sistema automatitzat
regularà l’accés de trànsit a
la plaça Prim

La regidoria de Medi Ambient
iniciarà pròximament els treballs per renovar la senyalització de la xarxa de camins del
terme municipal. Ess canviaran 136 cartells i se substituiran 25 suports de fusta, amb
un import de 12.415 euros.
Daniel Rubio, regidor de Medi
Ambient, afirma que «l’objectiu és posar en valor que Reus
té una autèntica xarxa de camins; i la nova senyalització
permet treure’n profit».

El desviament de vehicles a través del carrer Salvador Espriu es farà amb un
mecanisme de pilona amb senyalització lluminosa i que es podrà programar
Mónica Pérez

El tram entre el raval de Santa
Anna i la plaça Prim on, durant
dotze hores al dia i de dilluns a
diumenge, la Guàrdia Urbana
col·loca una tanca i obstacles per
desviar el trànsit rodat a través
del carrer Salvador Espriu i evitar
que els vehicles travessin el nucli,
estrenarà un nou mecanisme en
pocs dies. L’Ajuntament de Reus
va iniciar la setmana passada les
obres per instal·lar-hi un sistema
automatitzat de pilona, la qual
anirà acompanyada d’elements
lluminosos a banda i banda en
l’ample de la calçada, que faciliti
la regulació de la circulació a la
zona i millori també, de cara als
conductors, la visibilitat del desviament.
Fonts municipals detallen que
les feines en aquest sentit s’allargaran encara durant aproximadament un mes i que implicaran,
entre altres, treballs de soterra-

ment del cablejat necessari per
al funcionament del dispositiu.
En primer terme, la policia local
continuarà encarregant-se d’activar i desactivar la pilona, amb la
previsió que el sistema acabi tre-

El pas des del raval de
Santa Anna roman tancat
cada dia d’onze del matí a
una de la matinada
Els treballs per instal·lar
aquest nou dispositiu
s’allargaran durant prop
d’un mes a la calçada
ballant de forma completament
autònoma a curt termini i avisi de
la seva posada en marxa a través
de la senyalització lluminosa. Per
això, es podrà aixecar i abaixar
des del mateix carrer o bé mitjançant temporitzador. Un dels ob-

jectius del canvi, de fet, i segons
detallen les mateixes fonts, és
donar lloc a un desviament amb
indicacions més entenedores i
fàcilment identificables. També
més àgil i modern. Un altre dels
objectius de la solució que ara
s’implanta és evitar que alguns
conductors aturin el vehicle a
aquest punt aprofitant el marge
d’espai que quedava entre la tanca i el carrer Salvador Espriu.
Les franges amb més vianants
L’accés de cotxes i motos des del
raval de Santa Anna a la plaça
Prim està tancat, cada dia, entre les onze del matí i la una de
la matinada, i obert tota la resta
de la jornada. L’horari respon
a la franja de més afluència de
vianants en un dels punts més
comercials de la ciutat i directament enllaçat amb el nucli antic.
Els pas als vehicles també queda
barrat, tal com puntualitzen des

PROMOCIÓ

El grup La Iaia tancarà
enguany el festival
de curtmetratges FEC

Un instant dels treballs que es realitzen a la zona, aquest dimarts.

de l’Ajuntament, amb l’organització d’actes als quals s’espera
una fluència important de persones i que es consiren fets extraordinaris. En l’horari d’onze
del matí a una de la matinada, el

pas alternatiu fins al centre del
municipi és a través del carrer de
Salvador Espriu, de l’Amargura,
plaça del Pintor Fortuny, carrer
dels Recs i carrer Sant Joan fins
tornar a la plaça Prim.

El FEC Festival Europeu de
Curtmetratges tancarà la seva
edició d’enguany amb un concert extraordinari, programat
especialment amb motiu de
Reus Ciutat de la Música 2018,
a càrrec de la banda vigatana
La Iaia. L’actuació es farà a
la plaça del Teatre i serà gratuïta. Posarà el punt i final al
FEC d’enguany després que a
l’interior del Teatre Bartrina es
realitzi el darrer passi de curts
i la gala de premis.

SOCIETAT

Un monogràfic del pastor alemany Reus destinarà 143.000
euros a ajuts contra la
centra la 9a edició del Bestial
La cita, que arribarà a FiraReus el cap de setmana, ha guanyat expositors
OLÍVIA MOLET

M.P.

La 9a edició del saló de la mascota Bestial tindrà lloc a FiraReus aquest cap de setmana, 17
i 18 de març. El programa arriba
amb un monogràfic dedicat al
pastor alemany com a gran novetat, el qual inclourà prop de
80 gossos en diferents categories, separats per sexe i tipus de
pèl, en una competició basada
en aquesta morfologia i organitzada pel Real Club Español del
Perro Pastor Alemán (RCEPPA).
També hi haurà una activitat
educativa amb mascotes adreçada a persones amb necessitats
especials i basada en un recorregut que treballarà la tinença
responsable i la interacció positiva. I l’Exposició Internacional
Felina de l’Associació Felina de
Catalunya (ASFEC), tot un clàssic que torna amb 150 gats de
15 races diferents: n’hi haurà de
siberians, compatibles amb persones al·lèrgiques, i també bengalís o Maine Coon.
El saló de la mascota compta
amb una 30 d’activitats, dobla la
xifra d’expositors i diferenciarà
espais de passarel·la, xerrades

La xarxa de camins
renova els cartells i els
suports de fusta

pobresa energètica

La convocatòria vol facilitar els tràmits
G. F.

L’Ajuntament destinarà prop de
143.000 euros en subvencions i
ajuts contra la pobresa energètica destinades a les famílies
necessitades a fer front a les
factures de llum i gas dels mesos d’hivern. Montserrat VileSOCIETAT

La Galeria dels Fills
Il·lustres creix

L’esdeveniment inclou exhibicions, desfilades i xerrades.

i exhibicions. A la passarel·la
s’hi podran veure desfilades de
gossos d’acollida, de collarets i
diumenge es farà el tradicional
concurs de mascotes. S’ha previst una demostració esportiva
i d’obediència i exhibicions de
la unitat canina dels Mossos
d’Esquadra, de la Guàrdia Civil i

de gossos de rastreig per olor de
referència, a càrrec de la Unitat
operativa de rescat caní, K9Oidetam. L’horari de Bestial és
dissabte i diumenge d’11 a 20h.
Els menors de 7 anys no paguen
entrada. Les entrades tenen un
preu de 5 euros, 4 euros amb el
Carnet Jove.

L’alcalde de Reus Carles Pellicer va presidir ahir la descoberta dels retrats de l’escriptor Xavier Amorós Solà
i el teòleg Josep Gil Ribas a
la Galeria de fills il·lustres
de l’Ajuntament. Els retrats
són obra dels artistes Artur
Aldomà i Josep Torrell, respectivament. Abans de fer la
descoberta, ambdós fills illustres van prendre part en
una conversa que va tenir
lloc al mateix saló de plens
de l’Ajuntament.

lla, regidora de Benestar Social,
va explicar que s’ha estructurat
aquesta convocatòria «per arribar a més gent».
Per tal d’optar-hi, a partir
d’enguany, serà necessari haver
participat en els tallers o assistit
als punts d’assessorament d’es-

talvi energètic des del gener del
2017. A més, les persones que
ho sol·licitin també hauran de
presentar una declaració responsable assegurant que s’han
complert les recomanacions
que se’ls han ofert. Assistir als
punts d’assessorament energètic pot suposar un estalvi de fins
el 40% en les factures, ja que es
revisen els contractes per tal de
«no pagar més del que toca».
La convocatòria s’obrirà del 3
d’abril al 31 d’octubre. D’aquesta
manera, va explicar Vilella, «coincideix amb altres convocatòries d’ajudes socials», comportant facilitats per a la ciutadania
a l’hora de realitzar els tràmits.
CEDIDA

http://www.reus.cat/noticia/els-ajuts-contra-la-pobresa-energetica-es-podran-sollicitar-partir-del-3-dabril

Secció: Local
14/03/2018

Els ajuts contra la pobresa energètica es podran
sol·licitar a partir del 3 d'abril

https://delcamp.cat/reus/societat/sollicitants-dajuts-contra-pobresa-energetica-reus-hauran-dhaver-assistit-als-tallers-destalvi

Secció: Local
14/03/2018

Els sol·licitants d'ajuts contra la pobresa
energètica de Reus hauran d'haver assistit als
tallers d'estalvi

https://delcamp.cat/reus/societat/sollicitants-dajuts-contra-pobresa-energetica-reus-hauran-dhaver-assistit-als-tallers-destalvi

Secció: Política
14/03/2018

Els sol·licitants d'ajuts contra la pobresa
energètica de Reus hauran d'haver assistit als
tallers d'estalvi

http://reusdigital.cat/noticies/reus/el-termini-demanar-ajuts-contra-la-pobresa-energetica-sobrira-el-3-dabril

Secció: Regional
14/03/2018

El termini per demanar ajuts contra la pobresa
energètica s'obrirà el 3 d'abril

