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El Camp de Tarragona té la taxa més 
alta de tractaments per heroïna

 El 2018, 172 persones van iniciar la teràpia, una xifra que es manté estable, però 

que supera la mitjana catalana, mentre el nombre d’addictes a la cocaïna augmenta. P2

Reus revisa 
l’amenaça 
d’Endesa de 
desconnectar 
338 llars
La companyia reclama 
134.330 euros de deute 
a l’Ajuntament. P8

Canvien de 
nou el sentit 
dels carrers de 
Bonavista pel 
bus articulat
Les modificacions, 
aquest cop, s’han fet amb 
els veïns. P4

L’Arqueològica  
alerta del 
creixement 
d’arbustos a la 
Muralla
Avisa que s’han de 
retirar per evitar-ne el 
deteriorament. P3

El Nàstic demana sort al Loreto i a Sant Magí
 La plantilla grana visita l’ermita i la capella com fa sempre abans de començar el curs. 

GERARD MARTÍ

Els jugadors de la primera plantilla del Nàstic, acompanyats del Consell d’Administració, del cos tècnic i del Padre Mario a l’Ermita del Loreto.

Els migrants 
de l’Open Arms 
esperen ser 
repartits en 
cinc països
El Govern avisa que 
rescatar sense permís té 
conseqüències. P16 

Valls recupera 
la font 
lluminosa de la 
Manxa després 
d’anys en desús
L’Ajuntament ha 
aprovat el projecte de 
remodelació integral. P12
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Redacció

Les obres de millora que Edu-
cació està executant a l’Institut 
Baix Camp continuen avançant. 
Recentment s’ha retirat l’indica-
tiu amb el nom del centre, loca-
litzat a l’entrada de l’edifici, per 
poder treballar a la part superior 
de l’entrada. En global, el De-
partament destina, aquest estiu, 
420.938,79 euros a realitzar in-
tervencions i obres de millora als 
centres d’ensenyament de Reus. 
A l’Institut Baix Camp, les feines 
buscaran millorar l’accessibilitat 
a l’edifici i donar lloc a dues au-
les de reforç a la planta primera 
i a la segona. 

Així, l’edifici guanyarà dues 

aules en una estructura de nova 
creació ubicada sobre el porxo, i 
s’ampliarà el vestíbul canviant el 
tancament actual per acostar-lo 
igualment al porxo. S’extrauran 
les finestres i vidres de la façana 
i se substituiran per les noves 
portes de les aules i les noves fi-
nestres de fusta esmaltada. 

L’interior de les aules projec-
tades es deixaran amb paviment 
de terratzo, de manera similar a 
l’existent al centre. Es recupera-
rà després el rètol de l’institut i 
s’instal·larà sobre el nou porxo. 
Al mateix temps, es dotarà l’ac-
cés del carrer Jacint Barrau d’una 
plataforma elevadora, apta per 
exteriors. Fins ara només s’hi 

podia entrar per un tram de nou 
escales. 

En la reforma del vestíbul, es 
mantindrà l’aparador destinat a 
exposar la informació del Cicle 
Formatiu de Comerç i Màrque-
ting. La previsió temporal és que 
l’actuació corresponent a la fase 

d’estructura i tancaments exte-
riors programada en el projecte 
es realitzi durant el període no 
lectiu de l’estiu, deixant el tema 
d’acabats interiors per poder-los 
compatibilitzar amb el funcio-
nament del centre. La durada de 
l’obra és de quatre mesos. 

OLÍVIA MOLET

El porxo de l’edifici ja no mostra el cartell indicatiu. 

L’Institut Baix Camp 
amplia el vestíbul i suma 
dues aules

EDUCACIÓ

Les millores que hi realitza Educació progressen

Redacció

El projecte Fridays for Future 
convoca una nova concentració 
pel medi ambient a Reus, la qual 
tindrà lloc demà divendres, dia 
23 d’agost, a partir de les 20 h. 
a la plaça Prim. En aquesta oca-
sió, a la cita estarà present Òscar 
Purqueras, del casal popular El 
Rebotim, que parlarà del mal-
baratament alimentari, és a dir, 
el menjar aprofitable i que aca-
ba a la brossa. Durant la trobada 
«explicarem les conseqüències 
del malbaratament alimenta-
ri i proposarem solucions per 
evitar-lo tant a nivell domèstic 
com en establiments que venen 
menjar, com la Nevera Solidària 

o TooGoodToGo». El moviment 
Fridays for Future, col·lectiu 
format per estudiants i famíli-
es, que «ha aconseguit que es 
declari l’emergència climàtica 
a la ciutat de Tarragona», es 
concentra cada divendres a les 
vuit de la tarda a la plaça Prim 
per aconseguir, de la mateixa 
manera, que l’Ajuntament de 
Reus declari al seu torn l’emer-
gència climàtica. A nivell local, 
Fridays for Future reclama que 
es prioritzin polítiques verdes 
i sostenibles, ja que asseguren 
que els científics alerten que els 
propers deu anys són decisius 
per no arribar a un punt de no 
retorn.

Fridays for Future tracta 
el malbaratament 
alimentari

MEDI AMBIENT

El projecte compartirà alternatives per evitar-lo

Auditories, ajuts, 
el Punt Energètic o 
l’A-Porta

L’Ajuntament de Reus man-
té actives un seguit de mesu-
res per fer front a la pobresa 
energètica des de diferents 
vessants. Així, aquest ma-
teix 2019, ha posat en marxa 
un servei d’auditories ener-
gètiques a habitatges on 
viuen persones grans, amb 
discapacitat o amb dificul-
tats de mobilitat i en situa-
ció de pobresa energètica. 
També treballa amb el pro-
grama A-Porta, que aconse-
lla el veïnat de 525 habitat-
ges situats a Horts de Miró 
sobre el consum energètic. 
El Punt d’Assessorament 
energètic ha realitzat més 
de 1.500 atencions des de 
2017 i, des del passat mes 
de maig i fins a l’octubre, es 
pot sol·licitar l’ajut contra 
la pobresa energètica que 
ofereix l’Ajuntament en el 
marc d’una convocatòria 
dotada amb 70.000 euros. 
Entre novembre i desembre 
de l’any passat, Benestar 
va trucar per telèfon a 446 
famílies en situació de po-
bresa energètica per recor-
dar que el termini per poder 
sol·licitar el nou bo social 
acabava el 31 de desembre. 
Obtenir el nou bo social 
suposa la concessió del bo 
tèrmic, dues qüestions que 
suposen una ajuda conside-
rable a les famílies en situa-
ció de vulnerabilitat per fer 
front a les despeses de llum 
i gas. L’Ajuntament també 
posa a l’abast de la ciutada-
nia el web de la Taula de la 
Pobresa Energètica de Tar-
ragona i Reus.  

Mónica Pérez

L’Ajuntament sotmetrà a estudi 
jurídic la carta que, a principis 
d’agost, Endesa va remetre a al-
caldia reclamant que assumeixi 
el 50% del deute acumulat per 
les famílies reconegudes com a 
vulnerables i que, tot i disposar 
de contracte legal, no poden fer 
front a les factures de la llum. A 
Reus, i segons dades facilitades 
per la mateixa subministradora, 
Endesa comptabilitza 338 llars 
que no paguen, altres 95 que es 
beneficien del bo social i un to-
tal de 268.619 euros pendents 
de cobrament. L’elèctrica busca 
un cofinançament del deute per 
part de l’administració i avisa, 
tal com detalla la regidora de Be-
nestar Social, Montserrat Vilella, 
que «si no hi ha aquest cofinan-
çament, a partir de l’1 d’octubre 
faran talls a les persones que no 
han assumit el deute». Cal tenir 
en compte, però, les limitacions 
que marca en aquest aspecte la 
llei 24/2015. 

Vilella explica que «hem rebut 
una comunicació del conseller 
de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, on es posava a disposició de 
fer un estudi jurídic dels termes 
en què fa aquesta proposta la 
companyia i veure com li hem de 
fer front. Des de Reus, el que fa-
rem és esperar i parlar». I apun-
ta que «també ens hem posat 
en contacte amb l’Associació 
Catalana de Municipis perquè 

pensem que la resposta ha de ser 
no només de l’Ajuntament de 
Reus sinó conjunta». En tot cas, 
valora la regidora de Benestar, 
«entenem que aquesta és una 
acció que ha pres unilateralment 
la companyia» i «mirarem quina 
és la millor manera de contestar 
des de l’administració local però 
també de garantir el dret de les 
persones vulnerables de la ciu-
tat». 

La pobresa energètica
En relació al to de la notificació 
d’Endesa, Vilella detalla que «no 
estem davant d’una carta que 
ens doni resposta a la pobresa 
energètica sinó una carta de la 
companyia de forma unilateral». 
«Nosaltres sempre hem dit que 
el que hem de fer per afrontar 
en tota la seva diversitat la po-
bresa energètica és seure en una 
taula tots els agents implicats», 
expressa, i concreta que «això 
comportaria que les companyi-
es signessin el conveni amb les 
administracions catalanes, que 
es va plantejar fa dos anys i que 
no l’han signat. També compor-
taria que el govern de l’Estat, 
que és qui té més competències 
en l’àmbit de l’energia, assegui a 
tots els agents i les administraci-
ons locals». 

Preguntada per qui ha de fer-
se càrrec del 50% del deute ge-
nerat pels abonats en situació de 
vulnerabilitat, Endesa es limita 

a assenyalar «l’administració». 
En aquest sentit, Vilella explica 
que «quan parlem del 50%, això 
es referiria a la llei estatal del bo 
social. La llei catalana diu que hi 
haurà un fons on tant les com-

panyies com les administracions 
farem front a les factures de les 
persones que no puguin pagar. 
Per tant, estem barrejant dues 
lleis, les dues vigents i, per això, 
s’ha de fer un estudi legal i jurídic 

de què és el que compleix i què 
és el que cada agent pot fer». «El 
que tindrem per davant de tot és 
la garantia de drets dels ciuta-
dans», afegeix.

Més enllà de l’Associació Ca-
talana de Municipis –que rebut-
ja, de moment, fer un posicio-
nament públic sobre les cartes 
d’Endesa– i del Departament de 
Treball, el de Reus ha mantingut 

contactes ja amb altres ajunta-
ments que han rebut la mateixa 
notificació.  Consistoris com el 
de Lleida, Sabadell o Terrassa 
estan articulant un front comú 
al qual, d’aquesta manera, Reus 
s’incorporaria. A la demarcació, 
també haurien rebut cartes, a 
més de Reus, altres 26 munici-
pis on Endesa té constància cinc 
abonats o més abonats conside-
rats vulnerables, entre els quals 
hi ha Tarragona –342.927 euros 
de deute–, el Vendrell –151.244–, 
Cambrils, Vila-seca, Constantí o 
Calafell. 

Vilella: «Tindrem 
per davant de tot la 
garantia dels drets dels 
ciutadans»

S’han fet contactes amb 
l’Associació Catalana 
de Municipis per 
articular un front comú

CONSUM

Reus revisa jurídicament l’ultimàtum 
d’Endesa per tallar la llum a 338 llars
A l’Ajuntament, com a altres 26 de Tarragona, l’empresa li reclama el 50% del deute de les famílies vulnerables, 134.300 euros

OLÍVIA MOLET

Una imatge d’arxiu de comptadors de la llum. 
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Reus revisa jurídicament l'ultimàtum d'Endesa per

tallar la llum a 338 llars

Europa Espanya Català

L'Ajuntament de Reus sotmetrà a estudi jurídic la carta que, a principis d'agost, Endesa va remetre

a alcaldia reclamant que assumeixi el 50% del deute acumulat per les famílies reconegudes com a

vulnerables i que, tot i disposar de contracte legal, no poden fer front a les factures de la llum. A

Reus, i segons dades facilitades per la mateixa subministradora, Endesa comptabilitza 338 llars

que no paguen, altres 95 que es beneficien del bo social i un total de 268.619 euros pendents de

cobrament. L'elèctrica busca un cofinançament del deute per part de l'administració i avisa, tal com

detalla la regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, que «si no hi ha aquest cofinançament, a

partir de l'1 d'octubre faran talls a les persones que no han assumit el deute». Cal tenir en compte,

però, les limitacions que marca en aquest aspecte la llei 24/2015.

Vilella explica que «hem rebut una comunicació del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies,

on es posava a disposició de fer un estudi jurídic dels termes en què fa aquesta proposta la

companyia i veure com li hem de fer front. Des de Reus, el que farem és esperar i parlar». I apunta

que «també ens hem posat en contacte amb l'Associació Catalana de Municipis perquè pensem

que la resposta ha de ser no només de l'Ajuntament de Reus sinó conjunta». En tot cas, valora la

regidora de Benestar, «entenem que aquesta és una acció que ha pres unilateralment la

companyia» i «mirarem quina és la millor manera de contestar des de l'administració local però

també de garantir el dret de les persones vulnerables de la ciutat».

La pobresa energètica

En relació al to de la notificació d'Endesa, Vilella detalla que «no estem davant d'una carta que ens

doni resposta a la pobresa energètica sinó una carta de la companyia de forma unilateral».

«Nosaltres sempre hem dit que el que hem de fer per afrontar en tota la seva diversitat la pobresa

energètica és seure en una taula tots els agents implicats», expressa, i concreta que «això

comportaria que les companyies signessin el conveni amb les administracions catalanes, que es

va plantejar fa dos anys i que no l'han signat. També comportaria que el govern de l'Estat, que és

qui té més competències en l'àmbit de l'energia, assegui a tots els agents i les administracions

locals».

Preguntada per qui ha de fer-se càrrec del 50% del deute generat pels abonats en situació de

vulnerabilitat, Endesa es limita a assenyalar «l'administració». En aquest sentit, Vilella explica que

«quan parlem del 50%, això es referiria a la llei estatal del bo social. La llei catalana diu que hi

haurà un fons on tant les companyies com les administracions farem front a les factures de les

persones que no puguin pagar. Per tant, estem barrejant dues lleis, les dues vigents i, per això,

s'ha de fer un estudi legal i jurídic de què és el que compleix i què és el que cada agent pot fer».

«El que tindrem per davant de tot és la garantia de drets dels ciutadans», afegeix.

Més enllà de l'Associació Catalana de Municipis que rebutja, de moment, fer un posicionament

públic sobre les cartes d'Endesa i del Departament de Treball, el de Reus ha mantingut contactes

ja amb altres ajuntaments que han rebut la mateixa notificació. Consistoris com el de Lleida,

Sabadell o Terrassa estan articulant un front comú al qual, d'aquesta manera, Reus s'incorporaria.

A la demarcació, també haurien rebut cartes, a més de Reus, altres 26 municipis on Endesa té

constància cinc abonats o més abonats considerats vulnerables, entre els quals hi ha Tarragona

342.927 euros de deute, el Vendrell 151.244, Cambrils, Vila-seca, Constantí o Calafell.

Auditories, ajuts, el Punt Energètic o l'A-Porta



L'Ajuntament de Reus manté actives un seguit de mesures per fer front a la pobresa energètica

des de diferents vessants. Així, aquest mateix 2019, ha posat en marxa un servei d'auditories

energètiques a habitatges on viuen persones grans, amb discapacitat o amb dificultats de mobilitat

i en situació de pobresa energètica. També treballa amb el programa A-Porta, que aconsella el

veïnat de 525 habitatges situats a Horts de Miró sobre el consum energètic. El Punt

d'Assessorament energètic ha realitzat més de 1.500 atencions des de 2017 i, des del passat mes

de maig i fins a l'octubre, es pot sol·licitar l'ajut contra la pobresa energètica que ofereix

l'Ajuntament en el marc d'una convocatòria dotada amb 70.000 euros. Entre novembre i desembre

de l'any passat, Benestar va trucar per telèfon a 446 famílies en situació de pobresa energètica per

recordar que el termini per poder sol·licitar el nou bo social acabava el 31 de desembre. Obtenir el

nou bo social suposa la concessió del bo tèrmic, dues qüestions que suposen una ajuda

considerable a les famílies en situació de vulnerabilitat per fer front a les despeses de llum i gas.

L'Ajuntament també posa a l'abast de la ciutadania el web de la Taula de la Pobresa Energètica de

Tarragona i Reus.


