
EL PUNT AVUI
DIMARTS, 18 DE JUNY DEL 2019 | Nacional | 23

Clients de Bonpreu
Esclat, amb els nens
malalts del cor

SOCIETAT

Els clients dels supermercats
Bonpreu i Esclat han aportat
més de 62.000 euros en arro-
doniments solidaris durant les
seves compres per als nens
malalts del cor. La campanya
solidària va començar el fe-
brer passat i ja ha permès ce-
dir a l’entitat Associació d’In-
fants amb Problemes de Cor
(AACIC) aquesta quantitat
que aporten els clients en pe-
tites donacions després dels
seus pagaments amb targeta
de crèdit. Es permet arrodonir
l’import final de la compra i

fer una microdonació social.
Després de la col·laboració
amb El Casal dels Infants i la
Fundació Oncolliga, la tercera
entitat beneficiària ha estat
l’Associació d’Infants amb
Problemes de Cor. Durant el
mes maig els clients de Bon-
preu i Esclat han efectuat un
total de 373.130 donacions.
Aquest mes de juny les dona-
cions aniran destinades a Sa-
ve the Children, amb el pro-
jecte Campaments d’estiu per
a nens i nenes en risc d’exclu-
sió social. ■ REDACCIÓ

Els responsables de Bonpreu Esclat, cedint el taló a
l’Associació d’Infants amb Problemes de Cor ■ EL PUNT AVUI

Fa un any de
l’arribada de
l’‘Aquarius’ al
port de València

SOCIETAT

L’arribada del vaixell de salva-
ment marítim Aquarius al port
de València el 17 de juny pas-
sat va ser una de les últimes
tasques de salvament que va
poder fer la naviliera, operada
per Metges Sense Fronteres
(MSF) i SOS Mediterranée, a
la qual van prohibir socórrer
persones a finals d’any. En
aquell salvament, 629 perso-
nes van arribar a port. Engua-
ny, MSF estima en més de
1.000 les persones mortes ala
Mediterrània i en més de
10.000 les obligades a tornar
a Líbia. ■ REDACCIÓ

COMUNICACIÓ

Gordillo i Sanchis
seran premiats a
la Nit de la
Premsa en català

Saül Gordillo i Vicent
Sanchis. ■ ACN

La defensa que han fet els
màxims responsables perio-
dístics de Catalunya Ràdio,
Saül Gordillo, i de Televisió de
Catalunya, Vicent Sanchis,
dels mitjans públics en un
context de repressió i la seva
gestió és la raó per la qual la
junta de l’APPEC, editors de
revistes i digitals, ha concedit
el premi Comunicació a tos
dos periodistes. El guardó els
serà lliurat el pròxim 27 de ju-
ny a l’espai Endesa de Barce-
lona en el marc de la Nit de
les Revistes i la Premsa en Ca-
talà. ■ REDACCIÓ

El president d’ACS, Florentino
Pérez, va assegurar ahir que
està “consternat” pel que va
passar arran del projecte de
magatzem de gas Castor, pe-
rò va assegurar que mai no va
intervenir “en res” de l’obra i
que tampoc “no va participar
en cap gestió” d’aquesta. El
president del Real Madrid va
comparèixer ahir davant de la
comissió d’investigació sobre
el projecte Castor al Parla-
ment, que l’havia citat com a

SOCIETAT

Florentino Pérez s’espolsa la
responsabilitat del cas Castor

testimoni al costat del conse-
ller delegat de CaixaBank,
Gonzalo Gortázar, i el seu ho-
mòleg del Banc Santander,
José Antonio Álvarez, que no
hi va acudir. “Jo no he inter-
vingut en res d’aquesta obra,
no he participat en cap gestió.
Ha estat una qüestió molt
desgraciada, tots estem cons-
ternats, però els demano que
no em preguntin coses que no
sé”, va assenyalar. Segons Pé-
rez, darrere l’operació Castor

“no hi ha res ocult”, i ni ell ni la
seva companyia s’han embut-
xacat “ni un duro” de la in-
demnització per la paralitza-
ció del magatzem de gas que
van rebre les empreses pro-
motores (entre elles ACS, ar-
ran del decret llei de mesures
del sistema gasístic que des-
prés va anul·lar el Tribunal
Constitucional). Al contrari,
segons Florentino Pérez, ACS
va perdre diners amb aquesta
operació. ■ REDACCIÓ

POLÍTICA

Bosch diu a Mèxic que obrirà
ambaixades a l’Amèrica Llatina
El conseller d’Acció Exterior,
Alfred Bosch, ha aprofitat el
primer acte del seu viatge ofi-
cial a Mèxic per anunciar que
el govern vol obrir una delega-
ció al país com a porta d’en-
trada a l’Amèrica Llatina. “Ja
veurem exactament quan es
pot fer i en quines condicions,
però ho tenim força decidit”,
va dir diumenge Bosch en una
conferència a l’Orfeó Català
de Ciutat de Mèxic, entitat
avui en una difícil situació
econòmica i que va fer que al-

guns assistents aprofitessin la
visita per demanar ajudes.
“Tot just ara ens acabem de
recuperar del 155”, va dir el
conseller, tot demanant com-
prensió. Bosch va estar atent
a les queixes d’una acadèmi-
ca, que va acusar l’ambaixada
espanyola d’estar darrere de
la suspensió d’un acte sobre
sobiranisme català, cosa que
va fer que el conseller dema-
nés a la diplomàcia espanyola
que “deixi d’interferir en la lli-
bertat acadèmica”. El conse-

ller d’Acció Exterior, que va
anunciar que en les pròximes
setmanes es farà un decret
per obrir delegacions fora
d’Europa, va recordar que
l’Amèrica Llatina i Mèxic són
clau per a Catalunya. “Aques-
ta decisió es pren per defen-
sar els drets dels catalans a
l’estranger”, va dir, i va recor-
dar que a Mèxic, on en les
darreres eleccions hi havia
15.000 persones censades,
només en van poder votar
250. ■ REDACCIÓ

El president de l’Orfeó Català de Mèxic, Rafael Vidal, i el conseller Alfred Bosch ■ ACN
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ÀREA DE MEDI AMBIENT I OCUPACIÓ
Gestió Ambiental 
Exp. 170/2017

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Reus, en reunió duta a terme el dia 1 d’abril del 2019, ha aprovat ini-
cialment l’actual Mapa de capacitat acústica del municipi de Reus.
D’acord amb el que estableixen l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local; l’article 178.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 63.2 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’acord
d’aprovació inicial de l’actual Mapa de capacitat acústica del municipi de Reus resta exposat al
públic a les oficines municipals, durant el termini de trenta dies, comptats des de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci a l’últim dels diaris oficials en què s’insereixi (Butlletí Oficial de la Pro-
víncia de Tarragona i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya), en un dels mitjans de comuni-
cació escrita diària i al tauler electrònic de la corporació, perquè les persones interessades pu-
guin examinar l’expedient i presentar-hi les al·legacions, reclamacions i suggeriments que consi-
derin oportuns.
Si transcorregut el termini d’informació pública no es presenta cap reclamació o al·legació, l’acord
esdevindrà definitiu i el text de l’actual Mapa de capacitat acústica del municipi de Reus es tindrà
per definitivament aprovat, sense necessitat d’un acte administratiu exprés, i s’ordenarà la seva
publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província.
L’expedient complet podrà ser examinat al departament de Medi Ambient (c/ Josep Sardà i Cailà,
número 2, edifici del Mercat Central, 1r pis) qualsevol dia laborable durant l’horari d’atenció al pú-
blic (de 9 a 14 hores). Tanmateix, el mapa de capacitat acústica es podrà consultar a l’enllaç se-
güent https://www.reus.cat/mapa-de-capacitat-acustica.

El secretari general, per delegació de signatura, el vicesecretari Josep Maria Sabaté Vidal.
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