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La platja del Miracle és la que 
registra més robatoris a banyistes

 Tot i que la Guàrdia Urbana considera que han baixat els delictes a 

la zona, els vigilants de Creu Roja constaten que és la platja on hi ha més incidents. P2

El Ball Pla de Sant Magí inicia la tradició a la festa
 L’Esbart Dansaire llença el tret de sortida als actes tradicionals del programa. P6

En acabar la novena dedicada a Sant Magí, l’Esbart Dansaire va protagonitzar la ballada del Ball Pla de Sant Magí.

GERARD MARTÍ

Més de 330 
famílies sense
recursos per 
pagar el rebut 
de la llum
Serveis Socials 
les reconeix com a 
vulnerables. P7

Apareixen 
boles de plàstic 
a la Llarga i 
rates mortes al 
Miracle
Les fortes pluges haurien 
estat la causa de la seva 
aparició. P5

L’Ajuntament 
traslladarà 
la colònia de 
porcs senglars 
a un santuari
FAADA gestionarà els 
processos d’acollida per 
part de particulars P3

Mordechai Ben 
Abir obté la 
nacionalitat 
espanyola amb 
93 anys
Ha investigat els seus 
orígens i és descendent 
d’un rabí de Falset. P10

Les autoritats de Hong 
Kong cancel·len tots els 
vols per una protesta 
massiva a l’aeroport
Milers de manifestants van ocupar les 
instal·lacions i el bloqueig va afectar a passatgers 
de tot el món. P16
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Mónica Pérez
Un total de 338 llars de la ciutat 
que disposen d’un contracte le-
gal de subministrament elèctric 
amb Endesa no poden fer front al 
pagament de les seves factures. 
Es tracta, en detall, de contractes 
els titulars dels quals l’Ajunta-
ment de Reus ha reconegut com 
a vulnerables a través de serveis 
socials, fet que impedeix Ende-
sa desconnectar-los la llum. La 
xifra, facilitada per la mateixa 
companyia al Diari Més i recolli-
da al tancament de juny d’aquest 
2019, implica que a una de cada 
120 cases –el municipi en tenia, 
amb dades de 2011, uns 40.600– 
no hi ha diners per destinar a 
l’electricitat. En proporció, Reus 
és la zona del Camp de Tarrago-
na amb més abonats en situació 
de pobresa energètica, per da-
vant de Tarragona capital, que en 
té 370 però també prop de 3.000 
habitatges més. Fins a 133 usua-
ris no disposen de recursos per la 
llum al Vendrell, 108 a Cambrils, 
70 a Constantí i Calafell i 62 a 
Cunit.   

A banda de les llars on la 
manca de fons impedeix pagar 
el rebut de l’electricitat, tam-
bé n’hi ha que es beneficien del 
bo social: una ajuda del govern 
adreçada a usuaris amb necessi-
tats que es va implantar el 2017 
i que representa l’aplicació d’un 
estalvi de fins al 40% en la tarifa 
ordinària. De contractes amb bo 

social, a Reus n’hi ha ara exacta-
ment 95. També en això la ciutat 
destaca en el context del Camp, 
on es perfila com la que fa més ús 

d’aquesta alternativa. 
Endesa ha fet el recompte dels 

diners que, d’ençà de l’aprova-
ció de la llei 24/2015 de mesu-

res urgents per l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica, ha deixat d’ingressar i 
que, per tant, acumula encara en 
forma de deute. A Reus han estat 
268.619 euros.

Burofax amb les xifres al detall
És en base a aquest balanç que 
la subministradora va fer pú-
blica, l’1 d’agost, una «proposta 
per cofinançar el 50% del deu-
te acumulat a Catalunya per la 
pobresa energètica». La compa-
nyia precisa que té «detectades 
25.000 persones vulnerables a 
Catalunya mitjançant els ser-
veis socials, les quals sumen un 
deute de 21 milions d’euros» i 
que «d’aquests, només el 30% 
s’ha beneficiat de les ajudes i 
descomptes del nou bo social». 
«Les persones en situació de vul-
nerabilitat, tant les que no s’han 
acollit al bo social com les que 
sí, continuen acumulant deute», 
valoren des d’Endesa, que recla-
ma «sobre la base el respecte a 
la legalitat establerta, resoldre la 
situació amb un compromís en-
tre la companyia i les administra-
cions» i «donar una solució a les 
persones en vulnerabilitat abans 
de l’hivern».

En aquest sentit, l’empresa ha 
fet arribat un burofax a  l’Ajun-
tament de Reus –i als de la resta 
dels de Catalunya– «amb totes les 
dades» per «convidar-lo a trobar 
una solució» pel 50% del deute 

generat per abonats sense recur-
sos. Ajuntaments com el de Llei-
da han denunciat que l’empresa 
els dona de termini per pagar 
fins a l’1 d’octubre abans d’iniciar 
talls, un extrem que aquest rota-
tiu no ha pogut confirmar que es 
doni a Reus. 

L’Ajuntament de Reus ha ac-
tivat aquest 2019 un nou servei 
d’auditories energètiques en ha-

bitatges on viuen persones grans 
o amb discapacitat, amb dificul-
tats de mobilitat i en situació de 
pobresa energètica. A banda, i en 
el seu conjunt, el Punt d’Assesso-
rament Energètic de Reus ha re-
alitzat unes 1.500 atencions des 
de 2017. I el projecte A-Porta, que 
analitza el consum de les llars a 
Horts de Miró, està en marxa. Al 
maig, l’Ajuntament va obrir, do-
tada amb 70.000 euros i amplia-
ble a 143.000, una convocatòria 
d’ajuts contra la pobresa energè-
tica que es poden sol·licitar fins el 
31 d’octubre.  

El consistori té oberta 
una convocatòria d’ajuts 
per pobresa energètica 
de 70.000 euros

La companyia vol 
«resoldre la situació 
amb un compromís amb 
les administracions»

ENERGIA

Fins a 338 llars vulnerables no poden 
fer front als rebuts de la llum
Endesa reclama a l’Ajuntament de Reus que assumeixi al 50% del deute de 268.619 euros generat per usuaris sense recursos

MUNICIPI CONTRACTES BO SOCIAL DEUTE (EUROS) 

Tarragona 370 93 342.927

Reus 338 95 268.619

El Vendrell 133 25 151.244

Cambrils 108 30 125.193

Vila-seca 55 8 59.373

Constantí 70 13 55.805

Calafell 70 21 55.594

Cunit 62 14 47.721

Torredembarra 59 19 43.959

Valls 34 9 40.753

Mont-roig del Camp 38 7 32.849

Cabra del Camp 9 2 25.590

Salou 31 16 24.215

Creixell 19 4 24.084

Santa Oliva 19 3 23.428

Alcover 15 1 22.394

La Canonja 18 3 20.184

Vespella de Gaià 4 - 19.090

Altafulla 15 1 18.647

El Catllar 6 - 18.078

L’Hospitalet 14 3 15.529

Vinyols 9 4 14.593

L’Arboç 21 1 13.478

El Montmell 11 2 12.918

Vilallonga del Camp 10 2 12.576

El Morell 10 3 10.482

Llorenç del Penedès 5 3 10.124

Font: Endesa

ABONATS DEL CAMP QUE PATEIXEN POBRESA ENERGÈTICA

Redacció
L’Aeroport de Reus ha tancat 
el mes de juliol amb 193.143 
passatgers i n’assoleix un total 
de 586.827 des de principis de 
2019. Aquest fet que suposa un 
increment de l’1,8% respecte al 
mateix període de l’any 2018. Pel 
que fa al nombre d’operacions, 
durant el mes passat l’Aeroport 
de Reus va sumar un total de 
2.214 moviments d’aeronaus, de 
manera que la xifra total de vols 
operats des de principis d’any va 
arribar als 10.634, un 10,3% més 
que en els set primers mesos de 
l’any 2018.

Les companyies amb conne-
xions programades a l’Aeroport 

de Reus han posat a la venda, 
per a aquesta temporada d’es-
tiu que s’allargarà fins al 26 
d’octubre, un total d’1.100.000 
seients. La xifra suposa un in-
crement del 9,4% respecte als 
bitllets que van oferir-se durant 
el mateix període del 2018. El 
nombre de moviments previs-
tos també creixerà i superarà les 
6.000 operacions comercials de 
passatgers, un 6,2% més. Aena 
comptabilitza 37 rutes –enllaços 
amb més de 30 moviments per 
Aeroport i temporada– per a la 
campanya turística 2019, men-
tre que l’any passat havien estat 
34. Dublín, Manchester i Glas-
gow són les destinacions amb 

més seients. Polònia es dispara 
amb un augment del 362% en 
les places.

Les destinacions que més 
augmenten la xifra de vols pro-
gramats respecte a l’estiu del 
2018 des de l’Aeroport de la Ca-

pital del Baix Camp són Glasgow 
i Manchester, amb un increment 
del 18,3% i el 12,3% respecti-
vament. En tot 2018, es van fer 
16.855 operacions a l’Aeroport 
de Reus, que va moure 1.037.576 
passatgers. 

OLÍVIA MOLET

Una imatge d’arxiu de l’interior de l’Aeroport de Reus. 

L’Aeroport supera els 
190.000 viatgers al juliol i 
n’acumula 586.827

TURISME

El trànsit va créixer el mes passat prop d’un 2%

ACN
Una avaria elèctrica afecta des 
de la matinada de dilluns el 
servei de teleassistència per a 
la gent gran que diverses admi-
nistracions públiques de Cata-
lunya tenen contractada amb 
l’empresa Televida Servicios 
Sociosanitarios SLU. Malgrat 
l’avaria, les trucades d’emer-
gència haurien rebut atenció 
de manera ininterrompuda, ja 
que un sistema de suport les ha 
derivat a altres centres d’aten-
ció localitzats a diferents punts 
d’Espanya, segons han explicat 
fonts de la companyia. Televida 
gestiona el servei que ofereixen 
els ajuntaments de Barcelona, 

Girona, Lleida i Reus, i també 
les diputacions de Barcelona 
i Girona. A quarts de sis de la 
tarda d’ahir l’empresa va in-
formar a través del seu perfil 
a Twitter que els serveis esta-
ven tornant progressivament 
a la normalitat. La companyia 
està estudiant si les causes de 
l’avaria tenen a veure amb la 
tempesta d’aquesta matinada 
o amb alguna altra circumstàn-
cia. El servei de teleassistència 
l’utilitzen persones de més de 
65 anys que viuen soles o són 
dependents, i que en qualsevol 
moment poden activar el servei 
prement el botó d’un penjoll de 
color vermell.

Una avaria elèctrica 
afecta la teleassistència 
per a la gent gran

SERVEIS

Les trucades s’atenen a altres centres a l’Estat

El Centre de Lectura 
atendrà les sol·licituds 
del nou curs a partir 
del setembre

Les escoles del Centre de Lec-
tura atendran les sol·licituds 
d’informació i assessorament 
per al curs 2019/2020 a partir 
del mes de setembre. En el cas 
de l’escola de dansa i l’esco-
la de petits artistes es podrà 
demanar ajuda del 12 al 28 de 
setembre de 17.30 h. a 20 h. al 
vestíbul del Centre de Lectura;  
a l’escola de lletres de la bibli-
oteca es podrà fer la consulta 
a partir del dia 12, els matins 
de dilluns a divendres de 10 h. 
a 13 h. i les tardes de dimarts i 
dijous de 17 h. a 20 h; la d’arts 
plàstiques a partir del dia 12 a 
la secretaria; l’escola d’anglès 
els dies 16, 18, 23 i 26 de 18 h. 
a 19 h. i la d’italià el dia 19 en 
el mateix horari; l’escola de te-
atre els dies 9, 16 i 23  de 18 h. a 
20 h. i la de música a partir del 
dia 2 de 17.30 h. a 20 h.

Els jardins de la Casa 
Rull acullen l’actuació 
d’Improscritos

En el marc dels monòlegs a la 
fresca, els jardins de la Casa 
Rull estan acollint aquest ti-
pus d’espectacles des del 3 de 
juliol i seguiran fins al 4 de 
setembre. Aquest dimecres 14 
d’agost és el torn d’Improscri-
tos, una companyia d’impro-
visació de Barcelona que fa 7 
anys que ofereix espectacles 
d’improvisació en diverses 
ciutats de l’Estat. La funció tin-
drà lloc a les 21.45 h. i l’entrada 
és gratuïta.
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Fins a 338 llars vulnerables no poden fer front als

rebuts de la llum a Reus

Europa Espanya Català

Un total de 338 llars de la ciutat que disposen d'un contracte legal de subministrament elèctric amb
Endesa no poden fer front al pagament de les seves factures. Es tracta, en detall, de contractes
els titulars dels quals l'Ajuntament de Reus ha reconegut com a vulnerables a través de serveis
socials, fet que impedeix Endesa desconnectar-los la llum. La xifra, facilitada per la mateixa
companyia al Diari Més i recollida al tancament de juny d'aquest 2019, implica que a una de cada
120 cases el municipi en tenia, amb dades de 2011, uns 40.600 no hi ha diners per destinar a
l'electricitat. En proporció, Reus és la zona del Camp de Tarragona amb més abonats en situació
de pobresa energètica, per davant de Tarragona capital, que en té 370 però també prop de 3.000
habitatges més. Fins a 133 usuaris no disposen de recursos per la llum al Vendrell, 108 a
Cambrils, 70 a Constantí i Calafell i 62 a Cunit.

A banda de les llars on la manca de fons impedeix pagar el rebut de l'electricitat, també n'hi ha que
es beneficien del bo social: una ajuda del govern adreçada a usuaris amb necessitats que es va
implantar el 2017 i que representa l'aplicació d'un estalvi de fins al 40% en la tarifa ordinària. De
contractes amb bo social, a Reus n'hi ha ara exactament 95. També en això la ciutat destaca en el
context del Camp, on es perfila com la que fa més ús d'aquesta alternativa.

Endesa ha fet el recompte dels diners que, d'ençà de l'aprovació de la llei 24/2015 de mesures
urgents per l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, ha deixat d'ingressar i
que, per tant, acumula encara en forma de deute. A Reus han estat 268.619 euros.

Burofax amb les xifres al detall

És en base a aquest balanç que la subministradora va fer pública, l'1 d'agost, una «proposta per
cofinançar el 50% del deute acumulat a Catalunya per la pobresa energètica». La companyia
precisa que té «detectades 25.000 persones vulnerables a Catalunya mitjançant els serveis
socials, les quals sumen un deute de 21 milions d'euros» i que «d'aquests, només el 30% s'ha
beneficiat de les ajudes i descomptes del nou bo social». «Les persones en situació de
vulnerabilitat, tant les que no s'han acollit al bo social com les que sí, continuen acumulant deute»,
valoren des d'Endesa, que reclama «sobre la base el respecte a la legalitat establerta, resoldre la
situació amb un compromís entre la companyia i les administracions» i «donar una solució a les
persones en vulnerabilitat abans de l'hivern».

En aquest sentit, l'empresa ha fet arribat un burofax a l'Ajuntament de Reus i als de la resta dels
de Catalunya «amb totes les dades» per «convidar-lo a trobar una solució» pel 50% del deute
generat per abonats sense recursos. Ajuntaments com el de Lleida han denunciat que l'empresa
els dóna de termini per pagar fins a l'1 d'octubre abans d'iniciar talls, un extrem que aquest rotatiu
no ha pogut confirmar que es doni a Reus.

L'Ajuntament de Reus ha activat aquest 2019 un nou servei d'auditories energètiques en
habitatges on viuen persones grans o amb discapacitat, amb dificultats de mobilitat i en situació de
pobresa energètica. A banda, i en el seu conjunt, el Punt d'Assessorament Energètic de Reus ha
realitzat unes 1.500 atencions des de 2017. I el projecte A-Porta, que analitza el consum de les
llars a Horts de Miró, està en marxa. Al maig, l'Ajuntament va obrir, dotada amb 70.000 euros i
ampliable a 143.000, una convocatòria d'ajuts contra la pobresa energètica que es poden sol·licitar
fins el 31 d'octubre.


