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L’Ajuntament ha trucat per 
telèfon a 446 famílies en 
situació de pobresa 
energètica per alertar-los 

Prop de mig miler de famílies 
han rebut, en els darrers dies, la 
trucada del consistori reusenc 
alertant que el termini per sol·li-
citar el bo social acaba el 31 de 
desembre. Es tracta d’una ronda 
de contactes personalitzats amb 
les 446 famílies en situació de 
pobresa energètica que l’Ajunta-
ment té registrades. 

Tot plegat sorgeix del Punt 
d’Assessorament Energètic 
(PAE) de l’Ajuntament de Reus, 
que ha detectat el prop de mig 
miler de llars que complien les 
condicions per contractar el bo 
social i no el tenien contractat. 
Amb aquesta informació, des 
de la Regidoria de Benestar So-
cial s’ha trucat a aquestes 446 
llars. 

Segons informen des del ma-
teix Ajuntament, en tres de cada 
quatre casos, un 76%, s’ha rebut 
resposta. En la resta, poc més 
d’un centenar de cases, no ha 
contestat ningú. 

En el cas de les llars en què 
s’ha obtingut resposta, més de la 
meitat asseguren que ja han tra-
mitat el bo social. En total, ho 
han fet 179 llars. Un centenar 
més expliquen que encara no 
l’han sol·licitat i se’ls ha facilitat 
demanar cita. 

Una cinquantena més de famí-
lies no poden sol·licitar el bo 
social per problemes amb la ti-
tularitat del contracte del sub-
ministrament de l’electricitat, 
tot i que es paguen les factures, 
o no volen tramitar el bo social 
per motius diversos. Només en 
7 casos s’ha tramitat el bo social 
i se’ls ha denegat per manca de 
documentació requerida. 

La regidora de Benestar Social 
destaca la importància de sol·li-
citar el bo social abans que aca-
bi el termini: «ja que a partir de 
l’1 de gener de 2019, el fet de 
tenir atorgat el bo social elèctric, 
dóna dret automàticament a be-
neficiar-se del bo social tèrmic, 
la qual cosa suposa una ajuda 
econòmica més elevada per a les 
famílies en situació de pobresa 
energètica». 

El bo tèrmic 
El 5 d’octubre de 2018, va en-
trar en vigor el Reial Decret Llei 
de Mesures Urgents per a la 
Transició Energètica Justa i la 
Protecció dels Consumidors, que 
recull, entre altres mesures de 
suport al consumidor, la creació 
d’un bo tèrmic, una ajuda direc-
ta de l’Estat que pretén compen-
sar les factures de la calefacció i 
que s’atorgarà en funció de les 
temperatures de la zona. 

Durant l’any 2018, un miler 
de persones de Reus han pogut 
aprendre com estalviar en la 
factura d’electricitat, gas i aigua 
durant aquest 2018 en tallers i 
atenció personalitzada al Punt 
d’Assessorament Energètic.

Pobresa energètica
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La CUP dispara contra el regidor 
de Medi Ambient de l’Ajunta-
ment de Reus, Dani Rubio, a una 
setmana del ple municipal en 
què s’ha de prorrogar el contrac-
te del servei de recollida d’es-
combraries.  

Marta Llorens, portaveu del 
grup municipal de la CUP, va acu-
sar ahir Rubio de tenir «interessos 
ocults» a Fomento de Construc-
ciones y Contratas, l’empresa que 
actualment ofereix el servei. Es 
basa en el fet que «el contracte es 
tornarà a prorrogar per segon any 
consecutiu» i assegura que «s’han 
regalat 22 milions d’euros a una 
empresa de l’Ibex 35». No ente-
nen que no s’hagi renovat el con-
tracte «quan estava llesta la pro-
posta el mes de setembre del 
2018» i critiquen la manca de pla-
nificació del govern «que sap que 
el contracte vencia el 31 de de-
sembre del 2017 i que no es va 
posar a treballar en la seva reno-
vació un any abans, el 2016».  

Després de sentir les declara-
cions, Dani Rubio va posar en co-
neixement dels advocats d’Ara 
Reus les paraules de Llorens. Con-
sidera que s’ha comès «un delicte 
d’injúries i de calúmnies contra la 
meva persona» i anuncia que en 
els propers dies presentarà una 
querella als jutjats.  

El regidor d’Ara Reus recorda 
que la CUP ja el va acusar de 

quelcom similar en un plenari: 
«aleshores els vaig demanar que, 
si tenien proves, les lliuressin a un 
jutge. Veient que ha passat un any 
i que no han fet res entenc que no 
tenen cap fonament en què basar 
aquesta declaració». Rubio afe-
geix que «Marta Llorens és una 
bocamolla» i que «si vol circ me-
diàtic a la meva costa no el tin-
drà». A més, considera que «s’han 

equivocat d’objectiu, perquè el 
contracte de la brossa depèn de la 
regidoria de Via Pública».  

La solució, la municipalització 
La CUP torna a proposar la muni-
cipalització del servei que, segons 
defensen acèrrimament, suposa-
ria un estalvi d’1,3 milions d’euros 
anuals. Ahir van tornar a llençar 
la proposta al govern.  

Política

Marta Llorens i Edgar Fernández, regidors de la CUP. FOTO: ALBA MARINÉ

Marta Llorens acusa el regidor d’Ara Reus de regalar 22 milions d’euros a 
FCC prorrogant el contracte de la brossa i sospita «d’interessos ocults»
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L’Associació de Veïns de la ur-
banització Blancafort de Reus 
reclama, des del 2015, la cons-
trucció d’una vorera i un carril 
bici que connectin el barri amb 
la T-11 per al pas dels vianants, 
una reclamació que, de moment, 
segueix sense tenir data de rea-
lització. Bartolomé Pluma, pre-
sident de l’associació, ha explicat 
al Diari Més que, des del barri, 
tenen la sensació que l’Ajunta-
ment de Reus només els «dóna 
llargues».

Les obres de construcció 
d’aquesta connexió amb la T-11 
han d’anar a càrrec de la Gene-
ralitat i de l’Ajuntament, però és 
l’administració local qui ha de 
presentar un projecte perquè el 
procés es posi en marxa, i de mo-
ment, el projecte segueix sense 
estar enllestit. Els veïns afirmen 
que des de la regidoria d’Urba-
nisme, se’ls havia dit que a finals 
de l’estiu el document estaria 
avançat, però des de llavors, no 
han rebut més informació sobre 
l’estat del projecte. Fonts muni-
cipals afirmen que hi estan tre-
ballant i que, en principi, ara per 
ara no hi ha més novetats. Però 
per al president de l’AVV, això 
són només llargues per no con-
cretar l’estat del document.

Al setembre, els veïns havien 
demanat reunir-se amb repre-
sentants del consistori per co-
nèixer l’estat del projecte. Segons 
explica Pluma, l’Ajuntament no 
va programar una trobada fins 
a la setmana passada, una cita 
que es va acabar suspenent, i 
que, finalment, no se celebrarà 
fins passades les festes de Nadal. 
Però el president de l’AVV no es 
mostra optimista sobre aquesta 
trobada, ja que creu que el con-
sistori no té «gaire interès» a fer 
avançar el projecte. 

Bartolomé Pluma assegura 
que els veïns estan «decebuts» 

i que tenen sensació de no «po-
der fer-hi res», ja que la «falta de 
ganes» de tirar endavant el docu-
ment per part del consistori els 
desanima. Des de l’entitat apun-
ten que se senten «abandonats» 
per l’Ajuntament, ja que la urba-
nització Blancafort és un «barri 
petit», i no tenen «el pes neces-
sari» perquè se’ls escoltin. Barto-
lomé Pluma sugereix que «hi deu 
haver algun interès amagat» per-
què un projecte com aquest esti-
gui estancat així, ja que no hauria 

de suposar un cost tan elevat 
com perquè es pugui tirar enda-
vant sense més retards. I apunta 
que el club Tennis Monterols pot 
tenir alguna cosa a veure amb 
l’endarreriment del projecte, ja 
que l’entrada aquest club privat 
comparteix entrada amb el bar-
ri des de la T-11, i sembla que a 
l’Ajuntament «li preocupi més el 
parer del club que el dels veïns».

No descarten protestes
Des de l’AVV de Blancafort no 
descarten convocar protestes a 
principis d’any, si la reunió amb 
el consistori no resulta satisfac-
tòria, però Pluma recorda que 
l’entitat està formada pels veïns, 
i que ho hauran de decidir entre 
tots. Però que la poca predispo-
sició de l’Ajuntament a tirar en-
davant el projecte de la vorera i el 
carril bici, no els deixa altra alter-
nativa «que protestar».

Bartolomé Pluma afirma que 
Blancafort és una zona que no 
compta prou per al consistori 
reusenc, i que les poques visites 
que el barri ha rebut de l’alcalde 
en els darrers vuit anys en són la 
prova. A més, creu que per al go-
vern municipal, la urbanització 
té «poc interès electoral», ja que 
són pocs veïns i estan apartats 
del centre de la ciutat.

El president de l’Associació de 
Veïns recorda que l’Ajuntament 
ja ha trencat diversos compromi-
sos que havien fet amb els veïns, 
com la promesa que arreglarien 
la rotonda d’accés al Tennis, que 
encara es troba tallada amb pilo-
nes «de forma provisional».

Per a Bartolomé Pluma les 
sensacions sobre la gestió que 
s’està fent des del consistori del 
projecte de la vorera i el carril 
bici «són dolentes» i no hi veu 
una solució pròxima.

Pluma apunta «algun 
interès amagat» pels 
retards en el projecte de 
la vorera i el carril bici

URBANISME

Els veïns de Blancafort, decebuts i 
«abandonats per l’Ajuntament»
La construcció d’una vorera i una carril bici a l’entrada de l’urbanització segueix sense data
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Imatge de la rotonda d’accés al Tennis Monterols des de la T-11, encara tallada amb pilones.

El president de l’entitat 
creu que per al consistori 
el barri té «poc interès 
electoral» 

M.B.

El grup municipal de la CUP a 
l’Ajuntament de Reus va criti-
car ahir que el govern munici-
pal pretengui seguir prorrogant 
el contracte de la recollida de 
residus amb Fomento de Cons-
trucciones y Contratas (FCC), 
sense plantejar-se obrir la li-
citació a concurs. Els cupaires 
van comparèixer en relació a la 
sessió extraordinària del Ple de 
l’Ajuntament que se celebrarà 
el pròxim 27 de desembre per 
aprovar l’extensió del contrac-
te de la brossa. El grup muni-
cipal creu que el consistori ha 
«regalat» 22 milions d’euros a 
una empresa privada com FCC 

amb els dos anys de pròrrogues 
«injustificades que portem». 
A més, des del grup municipal 
consideren «sospitós» que el 
consistori no analitzi preus de 
mercat i busqui alternatives a 
FCC per gestionar la brossa, i 
apunten que hi podria haver 
«interessos amagats». Tot i això, 
la CUP va obrir la porta a abste-
nir-se en la votació del pròxim 
dijous, si l’equip de govern està 
disposat a fer que la pròrro-
ga sigui només de sis mesos, i 
es mostra obert a negociar el 
procés de municipalització de 
la gestió dels residus, ja que es 
tracta d’una competència que 
pertoca a l’Ajuntament. 

La CUP s’abstindria 
si el govern s’obre a 
municipalitzar la brossa

MEDI AMBIENT

Aprovarien una pròrroga de sis mesos 

Redacció

L’Ajuntament de Reus ha trucat 
per telèfon, de manera perso-
nalitzada, durant els mesos de 
novembre i desembre, a 446 
famílies en situació de pobresa 
energètica per recordar’ls-hi 
que el termini per sol·licitar 
el bo social acaba el 31 de de-
sembre. Durant l’any 2018, el 
Punt d’Assessorament Ener-
gètic (PAE) de l’Ajuntament de 
Reus ha detectat que 446 llars 
complien les condicions per 
contractar el bo social i no el 
tenien contractat. Amb aques-
ta informació, des de la Regi-
doria de Benestar Social s’ha 
trucat a aquestes 446 llars. A 

341, el 76%, han rebut respos-
ta i només a 105, el 24%, no 
ha contestat ningú. Del total, 
179 titulars de la factura (52%) 
diuen que ja han tramitat el bo 
social, 107 titulars de la factura 
(31%), que encara no havien 
sol·licitat el bo social, se’ls ha 
facilitat demanar cita. 24 per-
sones (7%) no poden sol·licitar 
el bo social per problemes amb 
la titularitat del contracte, tot i 
que paguen les factures, 24 titu-
lars de la factura (7%) no volen 
tramitar el bo social per motius 
diversos i 7 titulars de la factura 
(2%) han sol·licitat el bo social i 
els ha estat denegat per manca 
de documentació requerida.

L’Ajuntament recorda a 
446 famílies el termini 
per demanar el bo social

BENESTAR

S’ha facilitat cita per sol·licitar-lo a 179 titulars
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