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Endesa s’enfronta a sancions si
executa l’amenaça dels talls de llum
És l’avís de la Generalitat davant l’exigència de l’empresa de cobrar el 50% del deute que les famílies vulnerables han generat
ACN

Mónica Pérez/ACN

El Govern ha instant Endesa
a retirar l’amenaça del tall de
llum de les famílies vulnerables
i alerta que, si l’acompleix, s’enfrontarà a possibles expedients i
sancions.
La Diputació de Tarragona, a
través del vicepresident Quim
Nin, va estar present ahir en la
primera de les tres reunions que
el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies ha programat
aquesta setmana per articular
una resposta conjunta a l’amenaça d’Endesa, que avisa que
desconnectarà la llum a abonats
vulnerables si no cobra el 50%
del deute que aquests han generat. A la mateixa cita també
van assistir representants de les
altres tres diputacions, l’Associació Catalana de Municipis i la
Federació de Municipis de Catalunya.
En una roda de premsa posterior a la trobada, el conseller de
Treball, Chakir El Homrani, va
apuntar que el primer pas a fer
serà remetre una comunicació
a Endesa i als ajuntaments per
recordar que el «terreny de joc»
és la llei 24/2015, que impedeix
els talls de llum a les famílies
reconegudes com en situació de
vulnerabilitat.
En l’ultimàtum que la subministradora havia enviat als ajuntaments de localitats catalanes
amb més de cinc usuaris amb

La d’ahir va ser la primera de les tres reunions entre el departament de Treball, les diputacions i els municipis.

Les entitats del tercer
sector reben amb
optimisme la posició
unitària de la reunió
contracte però que no poden
fer front a les factures, Endesa
anunciava que, si l’administració no els ingressava el deute,
iniciarien les desconnexions

d’aquestes llars a partir de l’1
d’octubre. En aquest sentit, El
Homrani alertava ahir que, si
compleix aquesta amenaça, la
companyia s’enfronta a expedients i possibles sancions. Fonts
de la Diputació consultades pel
Diari Més precisen que l’òrgan
està al costat del govern català
en aquest front i valora positivament la coordinació que s’està

produint entre totes les entitats
implicades. El paper de la Diputació resulta rellevant en aquest
aspecte pel volum d’ajuntaments
que han rebut la carta amb l’ultimàtum d’Endesa a la demarcació
de Tarragona.
Segons dades facilitades per la
mateixa subministradora, en són
un total de 27 amb 1.553 abonats
amb contracte i en situació de

vulnerabilitat que acumulen un
deute global d’1.509.447 euros.
Tarragona, el deute més gran
Tarragona és la ciutat on Endesa comptabilitza més deute,
342.927 euros generats per 370
usuaris vulnerables. Reus té un
deute de 268.619 euros per 338
abonats i el Vendrell, 151.244 euros per 133 usuaris vulnerables.

Als 27 ajuntaments Endesa els
reclama que assumeixin el 50%
del deute d’aquestes famílies.
Alguns com el de Reus ja havien
avançat fa uns dies que estudiarien jurídicament la carta d’Endesa.
Reacció del tercer sector
Les entitats del tercer sector han
rebut amb optimisme la posició
unitària de la reunió. El portaveu del l’àmbit de l’energia de
la Taula del Tercer Sector, Martí
Batllori, va recalcar que «no es
pot amenaçar» amb els drets a
les persones i va insistir que el de
l’energia està «reconegut» i s’ha
de «respectar». Per això, va celebrar la resposta conjunta i va demanar a la Generalitat que lideri
la resposta a Endesa perquè posi
«per davant el dret de les persones». Pel que fa a les concrecions
del possible conveni, Batllori va
deixar en mans de les administracions, tot i insistir que en cap
cas es pot posar en dubte el respecte als drets de les persones.
Pel que fa a l’Aliança de la
Pobresa Energètica (APE), la
portaveu Maria Campuzano va
manifestar, abans d’entrar a la
trobada, que les reclamacions
d’Endesa a l’administració li
semblaven «il·legítimes» perquè
considera que el deute acumulat
per les famílies vulnerables són
culpa de les mateixes empreses
d’electricitat que no han volgut
subscriure els convenis proposats per la llei i que són responsables, també, que menys del
30% de les famílies vulnerables
es puguin acollir al bo social de
la companyia. Per això, exigeix
que el deute, de 21 milions d’euros, sigui assumit per la mateixa
companyia, atenent que els beneﬁcis del 2017, ha dit Campuzano, van ser de 1.511 milions
d’euros.

INDÚSTRIA
ACN

Una empresa logística de Valls
es trasllada i revitalitza l’antiga
fàbrica de mobles de Vallmoll
Volen gairebé doblar la superfície del polígon industrial
ACN

L’empresa logística Tarraco
Import Export ha comprat la
nau industrial de la que va ser
la botiga i fàbrica de mobles de
Vallmoll (Alt Camp) i des del
20 d’agost ja hi opera. La companyia s’hi ha traslladat des de
Valls, on les instal·lacions li havien quedat petites, i amb el canvi
han passat de tenir 5.600 metres
quadrats a uns 13.000, amb capacitat per ampliar la superfície
gràcies als 65.000 metres quadrats de terreny que tenen al
voltant.
El moviment també permet
revitalitzar l’espai, que porta-

va més de cinc anys tancat i en
degradació constant. L’alcalde
de Vallmoll, Josep Lluís Cosidó
ha considerat que és una «boníssima notícia» pel municipi i
ha avançat que volen ampliar la
superfície del polígon industrial
de 40 hectàrees a unes 75 per tal
d’atreure nous inversors i generar més llocs de treball. El gerent
de Tarraco Import Export, David
Salas, ha comentat que amb el
canvi han augmentat d’un a cinc
els molls de càrrega, fet que els
permetrà seguir creixent tal i
com han fet des de la seva creació. En quatre anys han passat
de sis milions d’euros de factu-

ració a 40 milions. L’empresa
es dedica a la compravenda de
productes d’higiene i neteja, fent
exportació i importació a nivell
estatal i internacional, d’on obtenen el 70% de la facturació.
Els seus mercats principals són
Europa, Orient Mitjà i Àfrica,
amb unes primeres línies de negoci als Estats Units que volen
incrementar. «Movem uns 1.000
palets diaris, uns deu o quinze
tràilers, aproximadament», ha
reconegut Salas. Hi treballen
divuit persones. Entre la compra
i rehabilitació de la nau hi han
invertit uns dos milions d’euros.
L’espai era propietat d’un banc i

Pla general de l’interior de la nova nau de l’empresa Tarraco Import Export.

abans havia estat la seu de Rocamora Mobles, una empresa
familiar de la comarca que va
construir les instal·lacions, molt
conegudes a la contrada. «Ens
ha costat més la reparació que la

compra», ha apuntat Salas. L’alcalde de Vallmoll s’ha felicitat
per l’arribada de Tarraco Import
Export i per l’aproﬁtament de la
nau. Cosidó ha posat en valor el
pes de la indústria en un muni-

cipi petit com Vallmoll, gràcies
a la qual tenen un deute zero.
El polígon té unes 40 hectàrees
netes de superfície, que acull
empreses de sectors diferents on
hi treballen ﬁns a 600 persones.

Les cartes al DIARI MÉS, poden fer-les arribar a la redacció per correu (carrer Manel de Falla, 12, baixos. 43005 de Tarragona o carrer Monterols, 36, 2n. 43201 de Reus),
o mitjançant el correu electrònic (redaccio@mestarragona.com o redaccio@mesreus.com). El diari es reserva el dret de publicació de les cartes i de no donar resposta a
les mateixes. Les cartes no seran retornades i no han de superar el màxim de vint línies. Les cartes han d’anar signades indicant el número de D.N.I. i el telèfon de contacte.
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EDITORIAL

M. Àngels Ollé, compromís cívic
CARLES PELLICER
Alcalde de Reus

El nom de M. Àngels Ollé està directament
lligat al moviment de renovació pedagògica
que ara fa més de seixanta anys va portar aires nous a l’escola catalana, i que ella va portar a Reus des de la seva experiència a l’Escola
Talitha de Barcelona. Més enllà de la seva tasca docent com a catedràtica d’universitat, el
seu compromís amb l’educació es va materialitzar en dos gran àmbits: la creació de l’Escola Mowgli i l’autoria d’un nombre ingent
de llibres perquè els infants aprenguessin a
llegir, tant llibres de text com de ficció.

Des d’aquesta ferma determinació de fer
i avançar malgrat les dificultats, en defensa dels valors col·lectius de la justícia i de la
llibertat, atorgant a la cultura i l’educació un
paper central, el seu compromís cívic i polític s’ha expresssat en múltiples espais: des
de la seva estreta col·laboració en projectes

La recordarem sempre per la
seva extraordinària dimensió
humana

dinària dimensió humana, per la seva proximitat, per la seva afabilitat i per la força de la
seva paraula, clara, diàfana, intel·ligent, lluny
dels focus de les càmeres i dels micròfons
però militant a les aules i a la ciutat, sobre el
paper i a peu de plaça.
El 31 de juliol el Ple de l’Ajuntament va

La ciutat expressa el seu
condol i el seu agraïment a
una dona excepcional

editorials com la revista Cavall Fort o les iniciatives de suport a la lectura de la Biblioteca
Central Xavier Amorós fins a la constitució a
Reus del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
La recordarem sempre per la seva extraor-

acordar concedir-li la Medalla de la Ciutat.
Avui, des del sentiment, el respecte i l’admiració que representa aquest reconeixement,
la ciutat expressa el seu condol i el seu profund agraïment a una dona excepcional.

més grans. És cert que la vida a vegades ens
separa per un temps dels nostres éssers estimats.
Com més llarg és el temps que fa que no
els veus, més difícil sembla aquest retroba-

nar-lo. Si hi ha alguna cosa en comú, és que
quan fa temps que no us veieu, tots s’alegren
d’aquestes petites reunions que tornen a
acostar-nos els uns amb els altres. És una
cosa similar el que passa amb els amics, tot

TRIBUNA

Família
JUAN JUNCOSA
AMIC

La temporada oficial de vacances ha acabat.
Ja sé que a alguns encara els queden vacances per gaudir i també que uns altres les reserven per al setembre. Si bé podríem dir que
donem per finalitzat l’estiu quan comença la
volta al col·legi.
Els que encara teniu uns dies o només ja
els caps de setmana, aprofiteu per a visitar a
la família. Aquells parents que fa temps que
no veieu. Tornar a estrènyer llaços encara
que sigui per un breu espai de temps us carregarà les piles, us emocionarà i us sentireu

Com més llarg és el temps
que fa que no els veus, més
difícil sembla el retrobament
ment. T’asseguro que val la pena. Si tens una
oportunitat per petita que sigui, torna a estendre aquests fils invisibles que t’uneixen a
la família i reforça’ls. Tots sortireu guanyant.
És igual qui faci el primer pas, el cas és do-

i que en aquest cas existeix un llaç que us
uneix per sempre.
Gaudiu del que queda fins a la volta al collegi i si podeu, torneu a sentir-vos part activa
d’aquest arbre genealògic que tots tenim.

I si Manuel Valls hagués abraçat l’estelada?
Segur que tots aquests que ara sols veuen les
errades de la seva gestió i que maliciosament
li retreuen que ha viscut la major part de la
seva vida a França, el posarien en un pedestal. El Règim del Procés s’hi empassa totes les
granotes que facin falta, tan sols cal enredarse en una estelada (Talegón, Caram, Fachin,
Boye, Karmele, Joan Baez, La Lega Norte, els
xenòfobs Flamnecs, etc., etc.) tot un seguit de
gent diversa i polièdrica, però, si Valls fos dels
seus, canviarien el Casanovas per ell, tot el
que hagués fet gestió política seria sensacio-

nal, dirien que això és la demostració que volen estar a Europa, que és un gran estadista,
portes obertes a tots, bé a tots qui s’envolten
d’una estelada.
Aquesta és la gran mentida, la gran hipo-

Els que varen saltar a mig
camí ara ens volen vendre
que la solució són ells
cresia del procés, mentre els que no varen
tenir nassos de seguir endavant amb la travessa i varen saltar a mig camí, ara ens volen
vendre que la solució són ells, els que varen
callar com a meuques, volen fer creure que

El negoci de les companyies elèctriques és segur i està garantit:
comercialitzen amb un bé bàsic en la societat actual, com ho és el
subministrament del servei de llum a les llars. Mentre bona part
de les companyies s’esforcen a millorar i avançar en el vessant de
responsabilitat social corporativa, a Endesa no li ha tremolat el
pols per enviar cartes als ajuntaments assegurant que es mostra
disposada a assumir a parts iguals el deute que s’ha generat a través de les llars que no poden pagar el servei amb l’administració
pública o bé indica que iniciarà un procés a partir de l’1 d’octubre
que podria acabar amb un tall del subministrament. Des del
Govern responien ahir que l’empresa podria enfrontar-se a sancions si executa l’amenaça. Endesa té detectades prop de 25.000
persones vulnerables a Catalunya mitjançant els serveis socials,
els quals el 30 de juny sumaven un deute de més de 21 milions
d’euros, segons fonts de la companyia. La xifra és elevada, però
també ho ha estat el preu de la factura d’aquest servei els darrers
anys. El negoci, malgrat els 21 milions d’euros de deute, el negoci
està assegurat. Sense anar més lluny, el febrer d’aquest mateix
any, Endesa assegurava que havia superat els seus objectius i que
havia aconseguit un benefici net ordinari de 1.511 milions d’euros.
+ CONFIDENCIAL

Tots s’alegren de les reunions
que tornen a acostar-nos els
uns amb els altres

TRIBUNA

MARTÍ VIRGILI
Militant de LliuresCatSud

El govern amenaça amb
sancionar Endesa si talla la
llum a llars vulnerables

La gespa creix al carrer dels Ferrers
El carrer dels Ferrers de Tarragona comença a semblar un camp
de futbol on s’ha replantat la gespa. El color verd s’està apoderant d’aquesta via urbana que ocupa l’espai del visorium del Circ
de Tarraco. La imatge no deixa de sorprendre, més tenint en
compte que aquest carrer es troba a pocs metres de distància de
la plaça de la Font, on està el Palau Municipal.

ho fan pel país, però no, és per la pasta, per
la cadira, alguns sempre han caigut de quatre potes com els gats altres estan en greus
processos penals. Doncs, ho sento, Valls no
ha abraçat l’estelada ha vingut a quedar-se a

Ho sento, Valls no ha abraçat
l’estelada, ha vingut a
quedar-se a casa seva
casa seva, i som molts els que volem que ens
ajudi amb la seva experiència i sentit d’Estat
a sortir del merder i el pantà que ens han ficat
tots plegats, facin pas que arriba la solució,
Valls-Parera.
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Convivir: arte y deporte
Convivir puede ser un «arte» o también
un «deporte» que nos vemos obligados a
practicar más intensamente en vacaciones
cuando se comparte mucho tiempo libre
sin obligaciones que nos marquen el horario. El cuidado de detalles que agraden
a los demás sería como la precisión que
ponemos en una pintura o en la ejecución

de un instrumento musical. La práctica de
la paciencia y la comprensión es un buen
ejercicio como el realizado en un partido
de tenis. El respeto y cariño hacia los que
tenemos alrededor es como expresar el
sentimiento al realizar una obra de arte.
Complacer los gustos de los otros serían
las profundas respiraciones cuando nos
recuperamos de la gimnasia. Si sonreimos,

ejercitamos los músculos de la cara que
tantos beneficios reporta.
Las palabras bruscas son como desafinar
en una interpretación musical rompiendo
la melodía. ¿Por qué no probamos el practicar el «arte y deporte» de la convivencia
para lograr esa armonía, paz y alegría que
todos necesitamos?
Lourdes Camps
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El Govern insta Endesa a retirar l'amenaça del tall
de llum a les famílies vulnerables
Europa Espanya Català
La primera de les tres reunions previstes per aquesta setmana per abordar l'amenaça d'Endesa de
tallar la llum a les famílies vulnerables amb deutes a la subministradora elèctrica ha acabat amb
l'acord entre el Govern, les diputacions i els municipis, així com les entitats del tercer sector que
treballen amb pobresa energètica de treballar una resposta «conjunta i coordinada» que forci les
elèctriques a signar convenis per solucionar els impagaments. En una roda de premsa després de
la reunió, el conseller Chakir El Homrani ha explicat que el primer pas serà enviar una carta a
Endesa i als ajuntaments per recordar que el «terreny de joc» és la llei 24/2015, que impedeix els
talls de llum a les famílies vulnerables, i que, per tant, si compleixen l'amenaça l'1 d'octubre, la
companyia s'enfronta a expedients i possibles sancions.
En el cas del Camp de Tarragona, l'elèctrica ha fet arribar cartes en termes similars a 27 municipis
de la demarcació, entre els quals hi ha Tarragona 370 llars, 171.148 euros reclamats, Reus 338
llars, 134.309 euros, el Vendrell 133 llars, 75.662 euros o Cambrils 108 llars vulnerables, 62.596
euros.
Chakir El Homrani ha obert doncs la porta a les subministradores elèctriques de signar un conveni
conjunt amb l'administració que reguli el pagament del deute de les famílies vulnerables, tal com
proposa la llei 24/2015, una solució prevista en aquest marc legal del 2015 però que cap
companyia elèctrica ha utilitzat els darrers quatre anys. La proposta que ha enviat Endesa als
ajuntaments per carta, és que l'administració assumeixi el 50% del deute acumulat i l'empresa el
50% restant. D'aquesta manera, es condonaria el deute acumulat que és de 21 MEUR.
La trobada d'aquest dilluns ha reunit l'executiu català, les diputacions, les entitats municipalistes i
les entitats del tercer sector i han acordat una resposta conjunta a l'amenaça d'Endesa. El
conseller El Homrani ha estat contundent amb el fet que Endesa ha de retirar aquesta amenaça
perquè seria actuar contra la llei i per tant, s'arriscaria a l'obertura d'expedients i possibles
sancions. Per El Homrani, les amenaces són «inadmissibles» i per això, la voluntat de les
administracions és poder tirar endavant els convenis amb les empreses subministradores de llum.
Tant El Homrani com el secretari d'Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer han insistit que la
reunió d'aquest dilluns ha servit per acordar aquesta unitat a l'hora de donar resposta a Endesa i
que en cap cas s'ha parlat dels termes que hauria de tenir l'eventual conveni.
Ferrer ha insistit que no hi ha percentatges ni xifres perquè no es treballa amb «apriorismes» tot i
que ha insistit que independentment del que diu la llei, «hi ha uns recursos que no es paguen i
s'ha de trobar la solució i l'equilibri». Per això, creu que cal buscar mecanismes per «estovar»
posicions i «clarificar les regles del joc». Per això, la Generalitat farà el seu plantejament, després
que Endesa hagi enviat el de la companyia, i buscar acostar posicions que s'aniran debaten en
una taula de treball les properes setmanes. Aquest dimecres, la diputació de Barcelona reunirà els
alcaldes, i dijous ho farà l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.
Bona acollida per part de les entitats
Les entitats del tercer sector han rebut amb optimisme la posició unitària de la reunió. El portaveu
del l'àmbit de l'energia de la Taula del Tercer Sector, Martí Batllori, ha recalcat que «no es pot
amenaçar» amb els drets a les persones i ha insistit que el de l'energia està «reconegut» i s'ha de
«respectar». Per això, ha celebrat la resposta conjunta i ha demanat a la Generalitat que lideri la

resposta a Endesa perquè posi «per davant el dret de les persones». Pel que fa a les concrecions
del possible conveni, Batllori ha deixat en mans de les administracions, tot i insistir que en cap cas
es pot posar en dubte el respecte als drets de les persones.
Pel que fa a l'Aliança de la Pobresa Energètica (APE), la portaveu Maria Campuzano ha
manifestat, abans d'entrar a la trobada, que les reclamacions d'Endesa a l'administració li
semblaven «il·legítimes» perquè considera que el deute acumulat per les famílies vulnerables són
culpa de les mateixes empreses d'electricitat que no han volgut subscriure els convenis proposats
per la llei i que són responsables, també, que menys del 30% de les famílies vulnerables es puguin
acollir al bo social de la companyia. Per això, exigeix que el deute, de 21 MEUR, sigui assumit per
la mateixa companyia, atenent que els beneficis del 2017, ha dit Campuzano, van ser de 1.511
MEUR. Campuzano també demana contundència amb les possibles sancions a Endesa si talla la
llum a les famílies vulnerables si compleix així l'amenaça. Des de l'APE s'ha trobat a faltar
«concreció» a la trobada.
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Endesa s'enfronta a sancions si executa l'amenaça
dels talls de llum
Europa Espanya Català
El Govern ha instant Endesa a retirar l'amenaça del tall de llum de les famílies vulnerables i alerta
que, si l'acompleix, s'enfrontarà a possibles expedients i sancions.
La Diputació de Tarragona, a través del vicepresident Quim Nin, va estar present ahir en la
primera de les tres reunions que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha programat
aquesta setmana per articular una resposta conjunta a l'amenaça d'Endesa, que avisa que
desconnectarà la llum a abonats vulnerables si no cobra el 50% del deute que aquests han
generat. A la mateixa cita també van assistir representants de les altres tres diputacions,
l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
En una roda de premsa posterior a la trobada, el conseller de Treball, Chakir El Homrani, va
apuntar que el primer pas a fer serà remetre una comunicació a Endesa i als ajuntaments per
recordar que el «terreny de joc» és la llei 24/2015, que impedeix els talls de llum a les famílies
reconegudes com en situació de vulnerabilitat.
En l'ultimàtum que la subministradora havia enviat als ajuntaments de localitats catalanes amb
més de cinc usuaris amb contracte però que no poden fer front a les factures, Endesa anunciava
que, si l'administració no els ingressava el deute, iniciarien les desconnexions d'aquestes llars a
partir de l'1 d'octubre. En aquest sentit, El Homrani alertava ahir que, si compleix aquesta
amenaça, la companyia s'enfronta a expedients i possibles sancions. Fonts de la Diputació
consultades pel Diari Més precisen que l'òrgan està al costat del govern català en aquest front i
valora positivament la coordinació que s'està produint entre totes les entitats implicades. El paper
de la Diputació resulta rellevant en aquest aspecte pel volum d'ajuntaments que han rebut la carta
amb l'ultimàtum d'Endesa a la demarcació de Tarragona.
Segons dades facilitades per la mateixa subministradora, en són un total de 27 amb 1.553 abonats
amb contracte i en situació de vulnerabilitat que acumulen un deute global d'1.509.447 euros.
Tarragona, el deute més gran
Tarragona és la ciutat on Endesa comptabilitza més deute, 342.927 euros generats per 370
usuaris vulnerables. Reus té un deute de 268.619 euros per 338 abonats i el Vendrell, 151.244
euros per 133 usuaris vulnerables. Als 27 ajuntaments Endesa els reclama que assumeixin el 50%
del deute d'aquestes famílies. Alguns com el de Reus ja havien avançat fa uns dies que
estudiarien jurídicament la carta d'Endesa.
Reacció del tercer sector
Les entitats del tercer sector han rebut amb optimisme la posició unitària de la reunió. El portaveu
del l'àmbit de l'energia de la Taula del Tercer Sector, Martí Batllori, va recalcar que «no es pot
amenaçar» amb els drets a les persones i va insistir que el de l'energia està «reconegut» i s'ha de
«respectar». Per això, va celebrar la resposta conjunta i va demanar a la Generalitat que lideri la
resposta a Endesa perquè posi «per davant el dret de les persones». Pel que fa a les concrecions
del possible conveni, Batllori va deixar en mans de les administracions, tot i insistir que en cap cas
es pot posar en dubte el respecte als drets de les persones.
Pel que fa a l'Aliança de la Pobresa Energètica (APE), la portaveu Maria Campuzano va
manifestar, abans d'entrar a la trobada, que les reclamacions d'Endesa a l'administració li

semblaven «il·legítimes» perquè considera que el deute acumulat per les famílies vulnerables són
culpa de les mateixes empreses d'electricitat que no han volgut subscriure els convenis proposats
per la llei i que són responsables, també, que menys del 30% de les famílies vulnerables es puguin
acollir al bo social de la companyia. Per això, exigeix que el deute, de 21 milions d'euros, sigui
assumit per la mateixa companyia, atenent que els beneficis del 2017, ha dit Campuzano, van ser
de 1.511 milions d'euros.

