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Edgar Fernández: «La ciutat
necessita un debat sobre polítiques
socials»
La CUP proposa un "ple monogràfic" per abordar qüestions com la pobresa
energètica o la situació de l'habitatge

Imatge d'arxiu d'una factura de la llum | Cedida

La CUP de Reus proposa la celebració d'un "ple monogràfic" per parlar de mesures socials i
de qüestions com la pobresa energètica i la situació de l'habitatge. El regidor cupaire Edgar
Fernández està convençut que "la ciutat necessita un debat sobre polítiques socials" i ha avisat
que "d'aquí a un mes la situació serà més crítica".
Durant la roda de premsa d'aquest dimecres 11 de novembre, Fernández ha fet referència al
cas de la Fàtima, a qui han intentat desnonar fins a cinc vegades, i que es troba en una situació
"d'extrema vulnerabilitat". El regidor ha volgut evidenciar la falta d'actuació del consistori, i ha
carregat contra la regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella: "Demanem que dimiteixi o
que la canviïn, perquè no hi és mai". També ha criticat la feina de la regidora d'Economia,
Coneixement i Habitatge, Teresa Pallarès; i la de la regidora d'Urbanisme i Mobilitat, Marina
Berasategui: "És ben sabut que les tres regidores no tenen una bona relació política i no treballen
de manera coordinada", ha assenyalat Fernández, tot afegint que al final "ho acaba pagant la
ciutadania".
Per abordar la problemàtica de la pobresa energètica, que s'accentua amb l'arribada del fred, des
del partit anticapitalista presentaran una moció al pròxim ple per tal que l'empresa municipal
Reus Energia "a més de posar plaques solars a l'edifici de l'Ajuntament, garanteixi el
subministrament d'energia" a les persones en situació de vulnerabilitat. Fernández ha concretat
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que una de les maneres de fer-ho és instal·lant comptadors solidaris o socials; o bé que sigui la
mateixa empresa municipal qui ofereixi un contracte a les famílies.
A més a més, el regidor ha insistit en la necessitat "d'emancipar i empoderar les persones" per
tal que puguin pagar les factures. "Per això haurien de servir les polítiques socials", ha exclamat
Fernández, i ha afegit: "Si l'Ajuntament de Reus té superàvit que es gasti amb el que s'ha de
gastar, i no inaugurant places i carrers".
Per altra banda, segons Fernández, el govern està "marejant la perdiu" amb la data d'obertura
del nou Centre Social El Roser, i creu que no estarà actiu fins a l'estiu del 2022, principalment
per una "falta de voluntat política".
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