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Tanquen la plaça de
la Festa Major
4 mesos després de
col·locar-hi la reixa
La insistència veïnal ha aconseguit que, des de fa
dues nits, Brigades gestioni els accessos
Mónica Pérez

El veïnat de l’entorn de la plaça
de la Festa Major ha pogut «descansar amb tranquil·litat» la nit
d’aquest dimecres després que,
per primera vegada, l’Ajuntament fes ús de les tanques que
havia col·locat a l’abril i que envolten el recinte. Tot just divendres passat, la zona havia patit
un nou episodi d’incivisme que
havia deixat una foguera al terra
–una dotació de Bombers de la
Generalitat va haver d’intervenir
per sufocar-la–, múltiples pintades a quadres elèctrics i brossa
fora de les papereres.
Fonts municipals consultades
concreten que fa dos dies –ahir
es va fer per segona vegada– que
s’han començat a tancar les reixes i que a la zona no s’hi podrà
continuar accedint ja en horari
nocturn: un operari de les Briga-

des Municipals s’encarrega de fer
córrer les parts mòbils de la tanca
a última hora del vespre i primera
del matí.
En desús des de l’abril
La del tancament de la plaça de
la Festa Major ha estat una reivindicació constant dels veïns de
Mas Vilanova. La reixa, de fet, es
va instal·lar a l’abril a través dels
pressupostos participatius 2018.
La proposta va ser impulsada pel
propi veïnat, va recollir 125 vots
i va representar una inversió –
juntament amb una altra tanca
que encara ha de prendre forma
a la plaça del Seguici Festiu– de
20.000 euros.
El president de l’Associació de
Veïns de Mas Vilanova, Valentín
Rodríguez, explicava fa uns dies
que els actes incívics que patia
el veïnat els generaven «grups de

El treballador que, ahir a la nit, feia córrer la tanca per barrar l’entrada de persones.

Grups de joves que
accedien a la zona havien
fet pintades, fogueres i
escampat brossa
joves que, a les nits, vénen i beuen, fan pintades, treuen la brossa de les papereres a cops, mouen droga i, si algú se’ls encara,
amenacen els veïns. Divendres a
la nit, van fer una foguera». Rodríguez explicava que situacions
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similars es donaven «cada cap de
setmana» i que, tot i disposar de
tanca, la plaça de la Festa Major
continuava oberta «i els veïns ja
no poden més. Jo m’he trobat les
rodes punxades més d’un cop, i
què hi puc fer?».
La nit de divendres, Bombers
van intervenir a la plaça de la
Festa Major per extingir un foc
«que els joves havien fet», en
una zona on hi ha restes de fulles i plantes i que està pròxima

a les cases. Hi va acudir una dotació que va treballar durant 20
minuts en el que semblava una
paperera incendiada. Els actes
incívics també se succeeixen a la
plaça del Seguici Festiu, que està
pendent de comptar amb una
tanca idèntica.
Rodríguez apuntava ahir que
«aquest matí ens hem trobat el
parc net d’ampolles i altres coses,
tota una novetat. Ha estat una nit
tranquil·la».

El CNL té a punt la
seva oferta de cursos
de català per al
setembre
El Consorci per a la Normalització Lingüística engega el
curs acadèmic amb una oferta
àmplia i completa de cursos
de català, que donen resposta
a totes les necessitats d’aprenentatge, tant de les persones
que s’han establert fa poc a
Catalunya i encara no coneixen la llengua, com d’aquells
que volen millorar les seves
habilitats comunicatives orals
i escrites en català. Per això
el Centre de Normalització
Lingüística (CNL) de l’Àrea de
Reus ja té a punt la seva oferta
per al primer trimestre del curs
2019-2020. El detall de nivells
i horaris dels cursos es poden
consultar al cercador de cursos
del Consorci per a la Normalització Lingüística (https://
www.cpnl.cat/cursos-catala/
cercador-cursos). A Reus i a
Cambrils els dies 13 i 16 de setembre estan reservats a antic
alumnat, el 17 de setembre a les
persones que han de fer l’Inicial o el Bàsic 1 i del 18 al 20 de setembre s’atendran les persones
que hagin de fer la resta de nivells. A Falset les inscripcions
es faran del 13 al 20 de setembre, i a l’Hospitalet de l’Infant
del 17 al 19 de setembre.
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La CUP exigeix a l’Ajuntament que Més de 100 comerços participaran
sigui «valent» amb Endesa
a Les Botigues al Carrer
La formació demana «blindar els drets de les persones més vulnerables»
Redacció

«Responsabilitat i valentia». És
el que exigeix la CUP al govern
de Reus «per fer front a les amenaces d’Endesa», que reclama a
l’Ajuntament –igual que a altres
26 de la demarcació– el 50% del
deute generat des de l’aplicació
de la llei 24/2015 pels abonats
vulnerables i que no poden fer
front al rebut de la llum. En el
cas de la capital del Baix Camp,
la subministradora té registrades fins a 338 llars en aquesta situació i comptabilitza un deute
de 268.619 euros. A principis de
mes va adreçar una carta a alcaldia on detalla aquestes xifres
i insta a que el deute sigui cofinançat amb l’Ajuntament. És a
dir, demana un total de 134.309
euros i anuncia que, si és que no
els ingressa, podria començar a
desconnectar aquestes llars que
no estan pagant a partir del dia 1
d’octubre.
La regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, ja ha
apuntat que l’Ajuntament està
en contacte amb el Departament de Treball, amb l’Associació de Municipis de Catalunya

i amb altres ajuntaments i que
estudiarà jurídicament la carta
d’Endesa.
El regidor cupaire Edgar Fernàndez denunciava ahir l’«abús
i poder» de les subministradores: «Aquestes comunicacions
atempten contra els mínims indispensables per sobreviure de
qualsevol persona». Fernàndez
recorda que «les grans empreses no compleixen els protocols
socials de talls de subministrament ni s’han adherit al conveni
de les administracions catalanes del 2017». A més, assegura
que «l’amenaça de talls de subministrament a les famílies vulnerables incompleix de manera
flagrant la llei 24/2015».
Una moció aprovada al gener
En aquest sentit, el ple del gener
de 2019 va aprovar una moció
de la CUP perquè «en la propera
licitació dels subministraments
d’energia, l’Ajuntament fixi com
a requisits el compliment de
les lleis vigents en matèria del
consumidor vulnerable i altres
paràmetres d’economia social i
mediambiental», a més d’exigir

a la Generalitat «posar en marxa
l’organisme interdepartamental
pel correcte desenvolupament
la Llei 24/2015».
«No es tracta de fer moviments pressupostaris per salvar
aquesta situació, perquè l’abús
de les grans empreses continuarà. Es tracta de blindar els drets i
garantir unes condicions de vida
dignes a tota la població», defensa Fernàndez. La formació ha
iniciat contactes d’urgència amb
actors socials i polítics de la ciutat per tal de donar una resposta
conjunta i pressionar el govern
municipal. Arran d’una piulada
on la CUP difonia aquesta mateixa exigència, Vilella responia
ahir a les xarxes que «per fer
front a la pobresa energètica no
ens en falta de valentia però crec
que necessitarem alguna cosa
més que un tuit».
Al seu torn, Som Poble-ERC
del Vendrell considera que el
primer pas a fer és «treballar
perquè l’empresa es desdigui de
l’amenaça de tallar la llum a 133
famílies» del municipi i «negarse a pagar els 75.000 euros que
exigeix Endesa».

Els establiments oferiran les millors oportunitats del dia 28 al 31 d’agost
OLÍVIA MOLET
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Més d’un centenar de comerços
de diferents sectors i serveis
prendran part en la 38a edició
de Les Botigues al Carrer, que
El Tomb de Reus, amb la participació de la Unió de Botiguers
de Reus i el suport de l’Ajuntament, organitza els dies 28, 29,
30 i 31 d’agost. Aquesta iniciativa de l’associació El Tomb de
Reus es realitza cada any, al final
dels períodes de rebaixes d’hivern i d’estiu.
L’organització destaca el fet
que el comerç és un dels principals actius de la ciutat i que
Les Botigues al Carrer es converteixen cada edició en la gran
festa del comerç i motiven als
visitants i a la pròpia ciutadania
a descobrir grans oportunitats
comercials, gaudint en aquesta
edició també, de serveis al carrer, com per exemple sessions
de perruqueria o estètica.
La ciutat de Reus, i especialment les zones comercials més
cèntriques, reviuran una temporada més la campanya Les
Botigues al Carrer, amb la qual
els establiments trauran al car-

Una edició anterior de la iniciativa, impulsada per El Tomb.

rer els seus productes i oferiran
importants descomptes acompanyats d’una decoració de globus de color blau, imatge de la
campanya, que també s’aniran
repartint entre la mainada el divendres 30 i dissabte 31 d’agost
a la tarda durant el transcurs
d’una actuació itinerant pels

carrers del centre de la ciutat.
Un any més es consolida aquesta acció de promoció comercial
que contribueix a atraure visitants del radi d’influència de
Reus i a dinamitzar el consum
en el marc d’una gran oferta que
més enllà del comerç inclou valors patrimonials i culturals.

http://reusdigital.cat/noticies/reus/la-cup-exigeix-responsabilitat-i-valentia-al-govern-de-reus-davant-les-amenaces-de
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La CUP exigeix 'responsabilitat i valentia' al govern
de Reus davant les amenaces de talls d'Endesa
Europa Espanya Català
En relació al burofax d'Endesa que la majoria d'ajuntaments va rebre el passat 1 d'agost amb les
dades dels deutors de subministraments en situació de vulnerabilitat, la CUP de Reus ha emès un
comunicat en què exigeix "responsabilitat i valentia" al govern municipal de Reus per fer front a les
amenaces d'Endesa. D'acord amb aquest burofax, Endesa reclama 268.619 euros de factures
impagades d'un total de 338 famílies tan sols a Reus i exigeix que l'Ajuntament assumeixi el 50%
del deute abans de l'1 d'octubre, sota l'amenaça de tallar el subministrament d'aquestes famílies.
El regidor cupaire Edgar Fernández ha denunciat aquesta situació "d'abús i poder" de les
empreses subminstradores i ha afirmat que "no es tracta de fer moviments pressupostaris per
salvar aquesta situació" sinó "de blindar els drets i garantir unes condicions de vida dignes a tota la
població". Per aquest motiu , la formació anticapitalista ha iniciat contactes d'urgència amb els
actors socials i polítics de la ciutat per donar una resposta conjunta i pressionar el govern
municipal.
"Aquestes comunicacions atempten contra els mínims indispensables per sobreviure de qualsevol
persona" ha dit Fernàndez qui ha recordat que les grans empreses no compleixen els protocols
socials de talls de subministrament ni s'han adherit al conveni de les administracions catalanes del
2017. El regidor cupaire també ha assegurat que "l'amenaça de talls de subministrament a les
famílies vulnerables incompleix de forma flagrant la llei 24/2015".
La nota de premsa també recorda que el ple municipal del gener de 2019 va aprovar una moció de
la formació que proposava que "en la propera licitació dels subministraments d'energia eléctrica,
l'Ajuntament de Reus fixi com a requisits el compliment de les lleis vigents en matèria del
consumidor vulnerable (talls de subministraments, bonificacions socials,) així com altres
paràmetres d'economia social i mediambiental" . A més, el document exigia a la Generalitat "posar
en marxa l'organisme interdepartamental que permeti el correcte desenvolupament la Llei 24/2015
de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, i
resoldre les situacions que sorgeixin per eradicar la pobresa energètica" .

https://tarragonadigital.com/reus/endesa-reclama-50-deute-families-vulnerables-ajuntament-reus-agost-2019
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Endesa reclama a l'Ajuntament de Reus el 50% del
deute de les factures de les famílies vulnerables
Europa Espanya Català
Autor: Marta Torrens
La xifra ascendeix a un total de 268.619 euros, la meitat l'hauria de pagar l'Ajuntament | Endesa
amenaça en tallar la llum a partir de l'1 d'octubre La pobresa energètica és una de les grans
preocupacions de la gent desfavorida | Cedida
Actualment, i segons informa el Diari Més, a Reus hi ha un total de 338 famílies en situació de
vulnerabilitat , cosa que els impedeix fer front al pagament de les factures de la llum. L' Ajuntament
de Reus ha reconegut a aquestes famílies com a vulnerables, fet que impedeix a Endesa tallar-los
el subministrament de llum. A més, també hi ha 95 famílies que es beneficien del bo social, una
ajuda als usuaris amb necessitats que suposa una reducció de fins al 40% en les seves tarifes
ordinàries.
Entre les 338 famílies vulnerables i les 95 que es beneficien del bo social, Endesa té un deute de
268.619 euros a Reus . La companyia elèctrica va enviar una carta al consistori reusenc el passat
1 d'agost, on reclamava a l'Ajuntament que assumeixi el 50% d'aquesta xifra és a dir, 134.309,5
euros sinó, a partir de l'1 d'octubre amenacen en fer talls de llum a les persones que no han
assumit aquest deute.
Les administracions creuen que aquest ultimàtum no és legal El conflicte jurídic sorgeix quan
Endesa fa una interpretació de la llei que les administracions creuen que no és legal i amenaça en
tallar el subministrament de llum. La Llei 24/2015, que és la que regula com afrontar la pobresa
energètica, deia que el bo social que és el mecanisme que permet a les administracions pagar les
factures de les famílies vulnerables l'havien d'assumir les energètiques.
Però l'Estat va portar aquesta llei al Constitucional i això ho va abolir. En aquesta línia, la llei va
quedar poc o mal regulada i Endesa hi ha trobat un buit legal, però d'altra banda, les
administracions defensen que, per poc regulada que quedi la llei, Endesa no pot fer aquest
ultimàtum perquè no es pot tallar el subministrament a les famílies vulnerables.
L'Ajuntament de Reus estudiarà, jurídicament, aquesta amenaça Segons informa l'Ajuntament de
Reus, des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s'està estudiant jurídicament la
carta amb l'objectiu d'assessorar i de donar suport a les diverses administracions locals que han
rebut aquest avís.
Tant els ajuntaments com el Govern català estudiaran una resposta, això sí, sempre garantint els
drets de les famílies més vulnerables d'acord amb la llei 24/2015 que prohibeix tallar el
subministrament a les llars vulnerables.
En declaracions al Diari Més, la regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, recorda que les
empreses subministradores no van signar els convenis que les administracions catalanes els van
oferir per tal de gestionar aquestes situacions i que es van plantejar fa dos anys. La regidora
també proposa al govern estatal, que és qui té les màximes competències en aquest àmbit, busqui
un acord i dialogui entre els ajuntaments i les companyies elèctriques.
Endesa amenaça en tallar el subministrament de la llum a les famílies vulnerables a partir de l'1
d'octubre | TarragonaDigital.com
Una solució comuna entre els diversos ajuntaments catalans Reus no és l'única ciutat que ha rebut
aquesta advertència per part d'Endesa, la companyia elèctrica també demana el 50% del deute a

ciutats com al Vendrell , Lleida, Terrassa o Sabadell i també les amenaça en tallar-los la llum a
partir de l'1 d'octubre. Enfront aquesta situació, els consistoris de Lleida, Terrassa i Sabadell
estarien buscant una solució comuna a la qual, Reus s'adheriria.
De fet, la setmana passada, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va enviar una carta a la resta
d'alcaldes i alcaldesses catalans convocant-los a una reunió el pròxim 5 de setembre per construir
un front comú contra la reclamació que Endesa ha fet a les administracions públiques.
A la demarcació de Tarragona, Endesa també ha enviat la mateixa carta a 26 municipis més on la
companyia té registrats a cinc o més clients en situació de vulnerabilitat, entre els quals es troba
Tarragona, el Vendrell, Cambrils, Vila-seca, Constantí o Calafell.
Mesures per fer front a la pobresa Des de la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de
Reus, s'ha activat un nou servei d'auditories energètiques en habitatges on viuen persones grans o
amb discapacitat, amb problemes de mobilitat i en situació de pobresa energètica. D'altra banda,
també ha engegat el projecte A-Porta, que aconsella als veïns de 525 habitatges d'Horts de Miró
sobre el consum d'energia.
Destacar que, des de l'any 2017, el Punt d'Assessorament Energètic de Reus ha realitzat unes
1.500 atencions . A més, des del mes de maig fins al 31 d'octubre, es pot demanar l'ajut per fer
front a la pobresa energètica que ofereix l'Ajuntament. Una convocatòria dotada amb 70.000 euros
i ampliable a 143.000 euros.
Des de la Regidoria de Benestar Social, entre els mesos de novembre i desembre, es va informar,
de manera personalitzada, a 446 famílies en situació de pobresa energètica per tal de recorda'ls-hi
que el termini per sol·licitar el nou bo social acabava el 31 de desembre. L'Ajuntament de Reus
també posa a l'abast de la ciutadania el web de la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i
Reus , on es donen consells per estalviar energèticament i on s'expliquen totes les actuacions que
es fan en aquest àmbit.
× Comparteix això Comparteix aquesta llista amb els teus familiars i amics. Fes clic aquí per rebre
l'actualitat de Reus al teu mòbil!
Ets un apassionat de la cuina? Subscriu-te gratis al butlletí per rebre la recepta de la setmana al
teu correu!

