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L’AFE confirma
que el Reus
jugarà aquest
dissabte contra
el Córdoba

Els Pressupostos Participatius no
interessen als tarragonins

Els jugadors podrien
cobrar avui finalment les
seves nòmines. P17

6<HG4G Les propostes ciutadanes han d’aconseguir 3.196 suports per passar a la fase de
votació i, després d’un mes en funcionament, les més populars no tenen ni 80 vots. P2
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ACN

Dos agents
defensen les
càrregues de
l’1-O a la plaça
Imperial
Van defensar la
proporcionalitat de la
seva actuació. P6
E8HF

La CONFAVC
revisarà el
consum de
llum a les llars
d’Horts de Miró
Sis veïns assessoraran
sobre com millorar en
eficiència energètica. P9
64@C

Josep Andreu
(ERC), alcalde
de Montblanc,
comença una
vaga de fam
És indefinida i en
solidaritat amb els presos
polítics. P13

Està dotada amb un equip d’última generació que permetrà la realització de casos de cardiopatia estructural de major complexitat.

La segona sala d’hemodinàmica del Joan XXIII es
posarà en marxa la setmana vinent
G4EE4:BA4Permetran tractar 400 pacients més l’any i doblar usuaris a electrofisiologia cardíaca. P4
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Vilanova d’Escornalbou

Pobreza energética
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Despleguen pancartes al ple de l’Ajuntament per denunciar les males
olors de les dues granges situades a tocar de la urbanització del poble
REDACCIÓ
VILANOVA D’ESCORNALBOU

El ple de l’Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou va viure una
imatge molt poc habitual amb la
protesta d’un grup de veïns del
municipi farts de les molèsties
que causen dues granges de porcs
y de la passivitat del consistori per
solucionar el problema. Abans de
començar la sessió, es van desplegar dues pancartes on es podia
llegir el missatge: «Estem farts de
pudors, sr. alcalde».
Les queixes visualitzades ahir al
plenari de Vilanova d’Escornalbou
no són una novetat. De fet, els residents a la urbanització que hi ha
al poble porten mesos denunciant
la situació. Segons expliquen, les
dues granges es troben a menys
de 100 metres del nucli urbà i
provoquen «una contaminació per
fortes pudors, fum, soroll i mosques». En aquest sentit, recorden
que «la normativa de l’any 2000
és molt clara i estableix distàncies
a nuclis urbans de 1.000 metres
per una qüestió de molèsties de
salubritat i risc de transmissió de
malalties».
Els veïns afectats també exposen que l’Ajuntament va decidir
urbanitzar la zona sent conscient
que serien dues activitats incompatibles. «S’ha volgut tot, els impostos dels nous propietaris i els
de les granges. Això és un ‘nyap
urbanístic’ i l’Ajuntament no ha
fet res de res per trobar una solu-

M. CÀMARA
REUS

Los servicios sociales
informan a los solicitantes
de cómo reducir la factura

Imatge de la protesta d’ahir al ple de l’Ajuntament. FOTO: CEDIDA

ció», manifesten, sense deixar
d’apuntar: «Ens van enganyar,
tant l’alcalde anterior com l’actual, perquè ens van dir que les
granges anirien fora en un període breu de temps».
Denúncia contra l’Ajuntament

Per tot plegat, els veïns reclamen
a l’Ajuntament que actuï de forma
immediata perquè l’actual situació
els està perjudicant tant la seva
salut com el desenvolupament del

poble. Entre les peticions que realitzen estan la d’aturar la crema
de biomassa que es va autoritzar
fa mesos; aturar de forma definitiva «el sistema de camuflatge
d’olors que presenta un nou focus
d’emissió de productes tòxics a
l’atmosfera» i traslladar les dues
granges en el període d’un any.
«En cas que l’alcalde no actuï, ja
hem realitzat els peritatges judicials per demandar col·lectivament el consistori», finalitzen.

En 2018, 1.170 personas han
solicitado subvenciones para poder hacer frente a la pobreza
energética. Son personas y familias que se encuentran en situación de necesidad socioeconómica y que buscan acceder a
ayudas para poder pagar el suministro de luz y de gas.
La situación ha ido in crescendo en los últimos años. De hecho, la concejal de Benestar Social, Montserrat Vilella, aseguraba a principios de noviembre al
Diari que el Ayuntamiento había
recibido 600 peticiones de certificado de vulnerabilidad para
acogerse a las distintas líneas de
ayudas para pagar las facturas
energéticas. Una cifra que ya
por aquel entonces se estimaba
que ascendiera a 900 a finales
de año.
Los servicios sociales destinan
un esfuerzo ingente a las políti-

Club Tennis Taula Ganxets de Reus
Carrer D´Evarist Fabregas, 9, 43205 Reus · Tel. 977 070 154 · 625 270 924
cttganxets@cttganxets.cat · www.cttganxets.cat

Uno de los grandes problemas
de los solicitantes es que no son
conscientes que pueden acceder
al llamado bono social, una ayuda estatal que puede llegar a
suponer el 45% del total de una
factura.
Vilella explica que el trato individualizado ha sido el principal objetivo de 2018 para que
«todo el mundo que tiene acceso al bono social pueda acceder
realmente». Desde la Taula de la
Pobresa Energètica de Tarragona i Reus han constatado que el
88% de los solicitantes tienen
derecho al bono, pero siete de
cada diez no lo han solicitado o
no saben cómo hacerlo.
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El vecino de un bloque de
pisos de la avenida Carrilet
alertó de madrugada de un
fuerte olor a gas

Il·lusió
Solidaritat
Treball en equip

Talleres y formación

Sucesos

JORDI CARBÉ
REUS

· Escola d'iniciació al tennis de taula per a nens i
nenes (a partir de 6 anys)
· Escola de tecnificació de tennis de taula
· Classes dirigides per a adults (homes i dones de
totes les edats)
· Iniciació al tennis de taula a les escoles
· Tennis de taula per a la gent gran
· Psicologia esportiva integrada al tennis de taula

cas para luchar contra la pobreza energética. Medio millón de
euros del presupuesto se destinan, de forma directa, a ayudas
a familias en situación de riesgo
social que no pueden hacer frente a las facturas y que, de no
contar con las ayudas, se verían
asfixiados por enormes deudas
con las compañías suministradoras de servicios como la luz y
el gas.

Una estufa de gas pudo terminar
con la vida de un hombre de 53
años el pasado miércoles de madrugada en una vivienda de la
avenida del Carrilet de Reus. La
mala combustión de la misma
enrareció el aire de la habitación
donde estaba el inquilino, que
poco a poco, y sin percatarse, iba
quedándose sin oxígeno. Fue un
vecino del mismo bloque quien
se despertó por un extraño olor
a gas. Llamó de inmediato al
112 y el teléfono de emergencias
activó a Guàrdia Urbana, SEM y
Bombers. El aviso entraba a las

3.28 horas y en pocos minutos
los efectivos estaban intentando
descubrir si era gas aquel olor
tan peculiar.
Los Bombers dieron negativo
al gas, pero seguía habiendo un
olor que procedía de un piso vecino. La Guàrdia Urbana llamó a
la puerta y nadie contestó. Tras
insistir reiteradas veces, los bomberos decidieon tirar la puerta
abajo ante las sospechas de que
alguien pudiera estar muerto en
el interior. Por suerte, el hombre
tenía pulso y estaba semiinconsciente. La estufa de butano
apuntaba a ser la causante de
aquella intoxicación del aire.
Bombers ventiló el piso, apagó la
estufa mientras los profesionales
del SEM atendían al hombre,
que fue enviado en ambulancia
hasta al Sant Joan ya consciente
de lo que había ocurrido.
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Sis veïns revisaran 500 pisos d’Horts
de Miró contra la pobresa energètica
La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya formarà ‘picaportes’ que estudiaran factures i consums al barri fins al juliol
GERARD MARTÍ

Mónica Pérez

La Confederació d’Associacions
Veïnals de Catalunya (CONFAVC)
desplegarà a Horts de Miró una
intervenció dins el seu programa
A-Porta, consistent en que persones del barri reben formació i
truquen després a la porta dels
seus veïns per informar-los sobre «aspectes que poden millorar
la seva qualitat de vida». En el cas
de Reus, el projecte social se centrarà en la lluita contra la pobresa
energètica. Fonts de la CONFAVC
expliquen al Diari Més que la
iniciativa començarà a aplicar-se
al gener i que implicarà assessorament a 500 llars sobre qüestions com l’estat dels comptadors,
l’ajust dels consums a les necessitats reals o l’aïllament dels habitatges.
Abastarà electricitat, aigua i
gas. Més enllà de servir per estalviar en les factures, A-Porta
també recollirà informació sobre
la situació general del veïnat en
aquest aspecte i sobre el coneixement i el dret a recursos com

el bo social, i treballarà amb els
serveis socials en la coordinació de casos com, per exemple,
subministraments connectats de
manera irregular. Habitualment,
«detectem factures sobredimensionades» i el paper d’aquests
veïns vinculats al projecte, que
reben el nom de picaportes, «pot
ajudar a analitzar-les i reduir-les
en un 30 o un 50%», expliquen
les mateixes fonts. Entre el maig
del 2017 i el maig del 2018, l’APorta va passar per Campclar, a
Tarragona.
Prop de 90 minuts
Els picaportes són «veïns carismàtics» del barri que reben formació en matèria energètica i
recorren porta per porta la zona
que se’ls assigna per oferir aquesta informació a les llars. A Horts
de Miró treballaran un total de
sis. Els picaportes passen una
mitjana de 90 minuts a cada habitatge, repartits en dues visites i
mitja, apunten des de la CONFAVC, on expliquen que «s’hi estan

FORMACIÓ

el temps que faci falta». També
hi ha pisos on no obren la porta o que, després d’una primera
visita, no volen continuar. Però,

«que siguin veïns del mateix barri els que truquen al timbre genera una conﬁança d’inici i facilita
el contacte», afegeixen. A banda

EMPRESA

El barri Immaculada centra un
documental i un videojoc
L’aulari de Mas Carandell va
acollir ahir la cloenda de la tercera Casa d’Oﬁcis de Creació i
producció audiovisual. Durant
l’acte es van presentar els dos
projectes de ﬁ de curs creats en
els darrers mesos pels joves de
les especialitats del programa,
Creació audiovisual i Desenvolupament de continguts per a
videojocs. Els projectes comparteixen un eix temàtic, el barri La
Immaculada de Reus. El regidor
Daniel Rubio, explica que la tria

Una imatge d’arxiu de comptadors elèctrics.

d’aquest barri s’ha fet en base a
que és un dels tres en els quals
actua el projecte Treball als barris, juntament amb el Sol i Vista
i el del Carme. Per una banda es
va presentar el documental De
lluny, de prop, de Reus, sobre la
història del barri, i centrat en la
seva evolució al llarg dels darrers 40 anys. I d’altra banda, la
demo de videojoc Odissea, una
història centrada en Hulio, que
té per objectiu arribar a Reus
des del barri.

Tallers d’estalvi
Durant el 2018, un miler de veïns de Reus han acudit als tallers Com estalviar en la teva
factura d’electricitat i aigua, al
Punt d’Assessorament Energètic
(PAE) o a aquests dos serveis de
l’Ajuntament. En concret, unes
280 persones han assistit als 12
tallers d’estalvi energètic que
s’han fet des de l’1 de gener ﬁns
ahir, dia 13 de desembre. Al PAE
ja han estat ateses 806 persones
i 80 tenen cita concertada durant
el mes de desembre. Benestar
Social ha rebut 1.170 sol·licituds
de subvencions per fer front a la
pobresa energètica

CULTURA

Internet llastra el comerç
local, segons el Radar Cambra
L’atenció i tracte, el servei i l’especialització són les principals
fortaleses del comerç de proximitat a la zona, segons la darrera onada del Radar Cambra,
presentada ahir per la Cambra
de Reus i que aborda aquesta
qüestió com a tema d’actualitat.
Un 47% de l’empresariat consultat esmenta, efectivament,
fortaleses del comerç, tot i que
un 13% considera que no en té
cap i un 40% no contesta. Sobre els principals problemes i

de l’assessorament inicial, «es fa
un seguiment» i, en algunes llars,
«si es troben altres mancances,
com ara que la persona necessita
acompanyament per anar a serveis socials, se l’acompanya. O, si
ha de fer un tràmit i no pot sortir
de casa, se l’ajuda».
A Horts de Miró, l’acció contra
la pobresa energètica «es durà a
terme durant sis mesos i mig,
ﬁns al juliol». La selecció dels sis
picaportes serà el primer pas. Per
a portar-la a terme, la CONFAVC
realitzarà una reunió amb entitats del barri i Ajuntament, on es
deﬁnirà el perﬁl més adequat. La
tria d’Horts de Miró com a epicentre de l’A-Porta, de fet, «prové
de l’Ajuntament». La regidora de
Benestar, Montserrat Vilella, ja
va apuntar en el darrer ple –on
es van tombar algunes de les
mesures plantejades per la CUP
sobre pobresa energètica– que es
realitzaria algun projecte així a la
ciutat. El programa compta amb
la col·laboració de la Generalitat.
Un important volum de perso-

nes grans es concentra a Horts
de Miró. El barri es dividirà en
zones que es repartiran entre els
picaportes.
Sovint, «molts veïns no coneixen de manera exacta el funcionament de les subministradores
ni saben quines són les opcions
que tenen, què és exactament
el que han contractat i si té relació o no amb el que acaben
fent servir», afegeixen des de la
CONFAVC. L’entitat vol deixar
clar que «ningú no ha de tenir
por ni de preocupar-se perquè,
és clar, obrir la porta sempre és
opcional» i recorda –en extrems
com el de les connexions punxades– que «del que es tracta és
d’ajuda» i que els picaportes no
tenen la missió de realitzar mai
cap denúncia.

amenaces del sector, l’empresariat esmenta altres tipologies
de comerç –internet, grans superfícies i Amazon– i també els
preus, la poca sensibilitat del
jovent com a clients envers els
valors anteriors, la poca varietat de productes i el lloguer dels
establiments. Quan es pregunta
sobre els reptes de futur del comerç de proximitat de la zona,
destaca l’especialització, el servei a domicili, la bona atenció i
l’adaptació a nous hàbits.

La Biblioteca Central tanca els
15 anys amb 15 noms
Demà dia 15 de desembre es
tanquen els actes dels 15 anys
de la Biblioteca Xavier Amorós
en un acte protagonitzat per 15
persones i titulat El Nadal que fa
15. El Servei de Biblioteques ha
preparat un acte participatiu, en
el qual es dona la veu a 15 persones que han col·laborat amb
la Biblioteca Xavier Amorós durant aquests 15 anys com a conductors d’activitats o que han
aportat idees i conceptes que
l’han fet evolucionar, créixer, o

donar-se a conèixer. A aquestes
15 persones, se’ls ha demanat
que escullin un text important
per elles per tal de poder-lo
llegir en veu alta i que exposin
els motius de la seva elecció. La
regidora de Cultura, Montserrat
Caelles, ha explicat que «la idea
de fer aquest acte i al que convidem a tothom que hi assisteixi
és fer un homenatge a totes les
persones que formen part de la
història de la Biblioteca Xavier
Amorós».

http://www.reus.cat/noticia/un-miler-de-persones-de-reus-han-pogut-aprendre-com-estalviar-en-la-factura-delectricitat

Secció: Local
13/12/2018

Un miler de persones de Reus han pogut aprendre
com estalviar en la factura d'electricitat, gas i
aigua durant aquest 2018

https://www.diarimes.com/noticies/reus/2018/12/14/sis_veins_revisaran_500_pisos_horts_miro_contra_pobresa_energetica_51284_1092.ht
ml

Secció: Actualidad / Última Hora - Regional
14/12/2018

Sis veïns revisaran 500 pisos d'Horts de Miró
contra la pobresa energètica

http://reusdigital.cat/noticies/reus/un-miler-de-persones-de-reus-han-apres-com-estalviar-en-la-factura-delectricitat-gas-i

Secció: Regional
13/12/2018

Un miler de persones de Reus han après com
estalviar en la factura d'electricitat, gas i aigua
durant el 2018

https://tarragonadigital.com/reus/mil-persones-han-estalviat-energia-reus-2018

Secció: Sociedad
13/12/2018

Més d'un miler de persones aprenen a estalviar en
energia a Reus gràcies a un taller

