8

diarimés 11/04/2018

E8HF

SOCIETAT

El Defensor del Pueblo clou l’actuació
d’ofici sobre el tall de Gas Natural
La institució s’aparta en constatar la sanció de 500.000 euros que la Generalitat va imposar a la companyia, ara als tribunals
OLÍVIA MOLET

una infracció greu el tall al subministrament sense haver demanat abans a l’Ajuntament de Reus
un informe sobre la situació de
la dona «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 factures
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».

Mónica Pérez

El Defensor del Pueblo ha donat
per ﬁnalitzada l’actuació que va
iniciar, d’oﬁci, arran del cas de la
dona de 81 anys que va morir en
un incendi a casa seva, al carrer
Santa Anna de Reus i al novembre del 2016, originat pel foc de
l’espelma amb què s’il·luminava
després que Gas Natural li tallés
el subministrament elèctric per
unes factures pendents de pagar.
La institució recull la intervenció en el seu informe anual 2017,
publicat aquest 19 de març, on
destaca que els fets «van posar de
manifest les mancances d’un sistema que no estava concebut per
protegir els drets de les persones,
i també la necessitat de millorarlo», alhora que valora que «ningú
no pot viure sense electricitat a
la societat i l’energia és essencial
per a una vida digna».
Fonts del Defensor del Pueblo consultades pel Diari Més
precisen que la seva actuació va
tocar oﬁcialment a la ﬁ el passat
octubre «en haver constatat que
l’administració va imposar una
sanció a l’empresa» Gas Natural
i recorden que «el Defensor del
Pueblo porta temps recomanant
establir procediments de comunicació i coordinació entre les
empreses subministradores i els
serveis socials abans de realitzar
un tall al subministrament per
evitar que persones en situació
de vulnerabilitat es quedin sense

Els fets, al novembre del 2016, van donar lloc a concentracions contra la pobresa energètica a Reus.

subministrament».
La sanció a què fa referència el
Defensor del Pueblo la va imposar a Gas Natural el Departament
d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat, a través de l’Agència Catalana del Consum, al juny
del 2017, amb una quantia de
500.000 euros. L’elèctrica, però,
i tal i com va avançar aquest mitjà, ha iniciat un contenciós per
esquivar la multa. Gas Natural
havia presentat, en primer terme,

un recurs de reposició que el llavors encara conseller Santi Vila
va desestimar i que ha desembocat en el trasllat de l’expedient a
la Sala Contenciosa del Tribunal
Superior de Justícia 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», detallaven
al febrer fonts del Departament
d’Empresa i Coneixement. L’àvia
a què l’empresa va retirar la llum
havia deixat de pagar rebuts per
valor d’uns 246 euros.
L’«alteració social» per la mort
La xifra dels 500.000 euros, i la
pròpia sanció, venia donada pel
fet que l’expedient de l’Agència
Catalana del Consum considera

El Síndic, a principis d’enguany
El Síndic de Greuges també va
concloure, a principis d’aquest
mateix 2018, la resolució sobre la
seva actuació d’oﬁci per la dona
morta en l’incendi de casa seva.
Fonts del Síndic explicaven al febrer 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»
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Xavier Amorós serà el
protagonista dels 15 anys
de la biblioteca
L’equipament acumula 65.686 carnets de lector
Redacció

La Biblioteca Central Xavier
Amorós celebra aquest d’abril el
15è aniversari de la seva obertura amb un programa d’actes especial pensat per commemorar
la ﬁgura i l’obra de l’escriptor
reusenc que li ha donat nom i
que tindrà el punt neuràlgic el
pròxim dia 20 d’abril a partir de
les 18:30h, amb la presentació
del fons Amorós; una mostra
musicada dels seus poemes, a
càrrec de Joan Pujol, i una bufada d’espelmes seguida per una
revetlla jove amb els fons de vinils procedents de la col·lecció
de Ràdio Reus.
El dia 22 d’abril de l’any 2003

obria les seves portes la primera gran biblioteca municipal de
Reus i la ciutat s’incorporava a
la xarxa de biblioteques públiques de la Generalitat de Catalunya, aportant un dels equipaments bibliotecaris més grans
de la zona sud del país. 15 anys
després, la Xavier Amorós és la
biblioteca central d’una xarxa
urbana de biblioteques i comparteix la gestió amb la biblioteca Pere Anguera. Ha aconseguit
un total de 65.686 carnets de
lector i una mitjana diària de 700
usuaris, ﬁns al punt que, l’any
passat, el 2017 va tenir un total
de 180.000 usuaris. La regidora
de Cultura, Montserrat Caelles,

El programa va presentar-se ahir amb la presència de l’escriptor.

explicava ahir que «aquesta celebració dels 15 té com a objectiu
donar a conèixer l’equipament
entre les persones que encara
no en són usuàries, a la vegada
que es vol crear un espai festiu
de trobada entre tots els que ja
gaudeixen dels seus serveis, i tot

plegat posant el punt d’atenció a
l’escriptor Xavier Amorós, que
dóna nom des de fa 15 anys a la
biblioteca».
Tallers oberts, tertúlia i música
Així doncs, els actes al voltant
de Xavier Amorós comencen

aquest dijous dia 12 d’abril, a
les 18:30h, amb un taller obert a
càrrec d’Antoni Nomen, titulat
Xavier Amorós o el temps recuperat. De dilluns a divendres de
la setmana vinent, del dia 16 al
20 d’abril, a les 11 del matí, es
farà una tertúlia protagonitzada
per Xavier Amorós, que parlarà
a alumnes de diferents escoles
sobre Què feien els xiquets i xiquetes de Reus fa 90 anys?.
Els actes centrals de la celebració seran el divendres dia 20
d’abril. A partir de les 18:30h de
la tarda comença un acte amb
tres apartats: la presentació de la
fotograﬁa d’Amorós realitzada
per Ribas Prous; la presentació
del fons Xavier Amorós, i la mostra musicada dels seus poemes.
A les 8 del vespre, començarà
una revetlla especial, dedicada a
la biblioteca. Diferents dj’s punxaran els vinils dipositats a la
biblioteca Xavier Amorós i que
procedeixen de l’antiga Ràdio
Reus. Hi intervindran Joan Reig,
Paul Transistor, Blai Rosés i Alexandre Bonanit.

La Fundació Gresol
impulsa la tercera
edició dels seus Premis
al Talent Jove
La Fundació Gresol entregarà
dimecres 18 d’abril a Port Tarraco, els Premis Gresol al Talent
Jove, una iniciativa que té per
objectiu posar en valor el talent de joves empresaris i professionals de les comarques,
així com reforçar els valors del
món empresarial. L’any passat
la Fundació Gresol va engegar
aquest nou projecte amb gran
èxit d’assistència –més de 200
assistents- i repercussió, per la
qual cosa s’ha vist encoratjada a organi–zar enguany una
nova edició. La gala d’entrega
serà durant la celebració d’un
afterwork el proper 18 d’abril
i serà al restaurant medi terraneum, ubicat a la marina Port
Tarraco. L’acte començarà a
les 19:30h i acabarà després de
compartir un còctel-sopar de
networking entre tots els assistents. Les empreses premiades
en les diferents categories són:
premi Gresol al Talent Tecnològic per a l’empresa Place to
Plug; premi Gresol al Talent
en Màrqueting per a l’empresa
Eloise Eyewear; i premi Gresol
al Talent Acadèmic per a l’empresa Kamleon. Els guanyadors
han estat escollits per un jurat
mixt format per experts.

El ball de Marcos
Vicente portarà Reus a
la Mostra Nacional de
Balls Parlats
El proper 14 d’abril a partir de
les 18:00h el Ball de Marcos
Vicente de Reus, element del
seguici festiu reusenc i que es
representa cada any amb motiu de la Festa major de Sant
Pere i de Misericòrdia, participarà de manera extraordinària
en la mostra de balls parlats
organitzada pel Ball del Sant
Crist de Salomó, sota el títol
de Teatre Popular a la Catalunya Nova i amb motiu dels
175 anys del seu ball. La Mostra de Salomó ha convidat un
ball de cada modalitat de les
que existeixen, i han procurat
de convidar al més antic cada.
Així doncs de ball de Diables
han convidat al del Vendrell,
de Gitanes el de Vilafranca, de
Pastorets el de Sitges, de bandolers el Ball d’en Serrallonga
de Vilafranca, de satírics el Ball
de Vells de Valls, d’hagiogràﬁcs el Ball del Degollament de
Sant Joan de Rodonyà i el propi
Ball del Sant Crist de Salomó,
i de pirates el Ball de Marcos
Vicente de Reus, donat que és
aquesr resulta l’únic d’aquesta
modalitat que actualment es
balla en tot el país. L’acte tindrà lloc a la Plaça del Cadernal
de Salomó.

