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Mónica Pérez

«Feia mitja hora que m’havia i-
cat al llit, m’estava quedant ador-
mit, vaig sentir un soroll fort a 
fora i em va entrar una bafarada 
de pols per la inestra oberta de 
l’habitació. Vaig pensar: ja està». 
Ho explica Pere Bermusell, veí 
del carrer Sant Francesc. A través 
d’una terrassa, casa seva donava 
directament al número 5 de Sant 
Antoni que a les 3.04 h. de la 
matinada d’aquest dimarts es va 
esfondrar. «Vaig sortir corrent i a 
fora vaig trobar-me altres veïns 
que també havien acudit a veure 
què passava. Ens ho esperàvem», 
apunta. 

Que caigui un ediici en plena 
nit gairebé ja no sorprèn al barri 
del Carme, on l’Associació de 
Veïns l’Harmonia té inventariats 
més de 100 immobles en mal 
estat i insisteix perquè l’Ajunta-
ment abordi la situació. Fa tan 
sols quinze dies, el 19 de juliol, 
també va esfondrar-se un bloc al 
24 del carrer Sant Esteve mentre 
estava sent demolit sota respon-

sabilitat municipal. El d’aquest 
dimarts, en concret, seria propi-
etat d’una entitat bancària i hau-
ria estat tapiat pel mateix veïnat 
després de desallotjar-hi ocupes 

conlictius que hi van viure ins 
només un any enrere. El succés 
no ha deixat ferits però sí que ha 
generat desperfectes als habitat-
ges del voltant.

Tot just la setmana passada, 
Bermusell «havia trucat a la poli-
cia local» per advertir que a l’edi-
ici esfondrat «es veia un bony a 
la façana i havien caigut algunes 

totxanes». Des de l’associació de 
veïns, el president Josep Macha-
do explica que l’Ajuntament ja 
havia visitat recentment el 5 del 
carrer Sant Antoni i que inten-
tava contactar amb la propietat 
perquè prengués mesures. Des 
de l’Ajuntament mantenen que 
l’arquitecte municipal ha revisat 
la zona i ha ordenat enderrocar 
les restes del bloc ensorrat per 
prevenir riscos. També que, ara, 
no hi havia cap expedient de dis-
ciplina urbanística obert en rela-
ció a l’immoble, de planta baixa 
més quatre. Sí que n’hi havia 
hagut un, abans, per entrada de 
persones al bloc, que es va tapi-
ar. A la Guàrdia Urbana li consta 
un avís de la setmana passada i 
Urbanisme estava pendent d’in-
tervenir-hi. 

La matinada d’ahir, l’ensor-

rament al carrer de Sant Antoni 
va mobilitzar ins a quatre do-
tacions de Bombers de la Gene-
ralitat, que hi van treballar tres 
hores. També Guàrdia Urbana, 
Mossos d’Esquadra, el SEM i l’ar-
quitecte municipal. La Brigada va 
tallar el carrer. La línia telefònica 
es va veure afectada i hi va haver 
problemes de subministrament 
elèctric. Operaris d’una empresa 
de demolicions, al lloc des d’ahir 
a les 5 h., s’ocuparan del desen-
runament del solar, que s’allar-
garà 15 dies.

Restes de l’ediici van causar 
danys a un dels balcons de l’al-
tra vorera del carrer i part de la 
runa va precipitar-se també a 
immoble de Sant Francesc. Els 
veïns, que ahir ja feien tràmits 
amb les asseguradores, reclamen 
reparacions i que el solar que ara 
quedarà buit «es cobreixi per 
evitar humitats i els laterals on el 
bloc tocava s’impermeabilitzin». 
Demanen, també, «que l’espai 
es tanqui i no acabi convertint-
se en un punt d’acumulació de 
brutícia». 

El 24 de Sant Esteve es demora
La neteja del número 24 del car-
rer Sant Esteve, que va esfon-
drar-se al juliol, no ha acabat i 
no s’hi seguirà actuant ins que 
quedi enllestida la intervenció 
a Sant Antoni. L’Ajuntament té 
prevista la demolició d’un ediici 
al carrer Sant Llorenç i al passat-
ge de l’Escorial.  

URBANISME

S’esfondra al barri del Carme el 
segon edifici en els últims quinze dies
«La façana tenia un bony i perdia totxanes», sosté un veí del bloc adjacent que diu que «fa poc, havia avisat a la Urbana del risc»

L’ensorrament no va deixar cap ferit però sí danys materials que els blocs pròxims ja han reclamat.

OLÍVIA MOLET

El bloc, tapiat, va caure a
les 3 h. i va mobilitzar 
la policia local, Bombers, 
SEM i Mossos

Redacció

FiraReus cancel·la la celebració 
de la ira multisectorial Expro-
Reus per tal de donar prioritat a 
les mesures de seguretat en rela-
ció amb la covid-19. La ira mul-
tisectorial havia de fer enguany 
la seva 50a edició i estava previst 
que es dugués a terme del 8 al 12 
d’octubre. Els actes previstos en 

relació a aquest 50è aniversari 
es duran a terme en l’edició de 
l’any vinent. 

 La diicultat per saber amb 
certesa quines seran les mesures 
sanitàries i de seguretat alesho-
res i la incertesa sobre la possibi-
litat de celebrar esdeveniments 
multitudinaris han estat  factors 
decisius per cancel·lar la ira. La 

regidora d’Economia i Conselle-
ra Delegada de Redessa, Teresa 
Pallarès, destaca que «des de Fi-
raReus es treballa en l’organitza-
ció d’esdeveniments de format 
híbrid, amb una part presencial i 
una altra via internet, i també en 
la implantació d’un pla de con-
tingència que ja està elaborat i 
que garanteix totes les mesures 

sanitàries en l’organització d’es-
deveniments».

 En aquest sentit, des de Fi-
raReus Events s’està dissenyant 
tot un catàleg de nous productes 
orientats a la celebració d’esde-
veniments professionals i que 
compleixin amb les mesures 
sanitàries i de seguretat vincula-
des a la covid-19. Ara per ara, el 
pla de contingència ja contem-
pla la instal·lació de gel hidro-
alcohòlic als accessos i banys, 
control d’aforament, sentits de 
circulació diferenciats, una per-
sona per trajecte als ascensors, 
distància social d’1,5 metres, ús 
de mascaretes obligatori i ampli-
ació de passadissos.

La 50a edició d’ExproReus es 
cancel·la per la covid i serà al 2021

PROMOCIÓ

FiraReus Events tindrà un catàleg de productes per celebrar actes segurs

Redacció

La subvenció que atorga l’Ajun-
tament a famílies en situació de 
necessitat per atendre les despe-
ses de subministraments d’elec-
tricitat i de gas es podrà sol-
licitar l’endemà de la publicació 
de la present convocatòria en el 
Butlletí Oicial de la Província de 
Tarragona (BOPT), prevista per 

aquesta setmana, ins al 31 d’oc-
tubre. Enguany, la convocatòria 
s’ha adaptat per fer front a la si-
tuació de la covid.

La partida prevista en la con-
vocatòria és de 150.000 euros, 
ampliable a 200.000 segons ne-
cessitats i disponibilitat pressu-
postària. Són 77.000 euros més 
que l’any passat. Enguany, per 

primer cop, s’han establert dos 
tipus de sol·licituds. L’abreuja-
da s’adreça a persones que ja ho 
van sol·licitar l’any passat, que 
es trobin en la mateixa situació 
i que la seva petició hagués es-
tat resolta, tant concedida com 
denegada. Rebran un missatge 
per correu electrònic o telèfon 
mòbil de la Regidoria de Benes-

tar Social, en què s’explica com 
poden presentar la sol·licitud 
abreujada via telemàtica o per 
signatura remota. En segon lloc 
hi ha la sol·licitud ordinària, per 
a les persones que no complei-
xen les condicions anteriors o 
que sol·liciten la subvenció per 
primera vegada. Hauran de pre-
sentar la sol·licitud via telemàti-
ca o presencial. 

Les subvencions van dels 270 
i els 360 euros, segons les parti-
cularitats de cada cas. L’any pas-
sat, l’Ajuntament va rebre 924 
sol·licituds de subvenció per fer 
front a la pobresa energètica i 
489 es van resoldre de manera 
favorable.

L’Ajuntament destina 77.000 euros 
més a la pobresa energètica

BENESTAR

Activa les subvencions per a subministraments, que al 2019 van ser 489

Donallop i Pau Vallvé estaran a 
l’Accents aquesta tardor 

CULTURA

El festival Accents tornarà a la 
tardor a Reus i altres localitats 
del Camp de Tarragona, adap-
tant-se a la nova normalitat 
pel que fa a les actuacions en 
directe i els concerts. De mo-
ment els promotors del festival, 
Empenta Cultural, han conir-
mat dues actuacions. La que 
servirà per obrir el festival, el 
dia 3 d’octubre, a les 13 h, als jar-
dins de la Casa Rull, serà la del 
duet mallorquí Donallop, amb 
la presentació del seu treball 

Crisàlide. Un altre dels artistes 
conirmats, amb dia i hora d’ac-
tuació, és Pau Vallvé, que pre-
sentarà a la Sala Santa Llúcia el 
dia 17 d’octubre, el seu nou disc, 
La vida és ara. Aquesta 7a edi-
ció del festival, que encara ha 
de concretar altres actuacions 
a diverses localitats del Camp, 
comptarà amb el suport com 
a nou patrocinador, de la DOP 
Siurana, que s’afegeix als dos 
d’habituals, Vermuts Miró i els 
vins de la DO Catalunya.


