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Front comú contra
la pobresa energètica
Aliança del tercer
sector amb les
administracions locals
per frenar els talls de
subministraments a
persones vulnerables
PALOMA ARENÓS
Sabadell

El món local –ajuntaments, Dipu
tació de Barcelona i Generalitat– i
entitats del tercer sector van mos
trar ahir la seva aliança per lluitar
contra la pobresa energètica, en el
primer congrés català de pobresa
energètica, que avui acaba a Saba
dell. A les portes d’una baixada de
les temperatures, la presidenta de
la Diputació, Mercè Conesa; les al
caldesses de Barcelona i Badalona,
AdaColauiDolorsSabater;l’alcal
de de Sabadell, Juli Fernández; el
president de la Taula d’Entitats
del Tercer Sector, Oriol Illa, i la
presidenta d’Ecoserveis, Marta
García, van subscriure un mani
fest que exigeix a les empreses
subministradores d’electricitat,
aigua i gas que garanteixin els ac
cessos als serveis bàsics. També
van demanar una reforma del bo
social –tarifa subvencionada que

LA VANGUARDIA 5

VIURE

DIVENDRES, 4 NOVEMBRE 2016

s’aplica als consumidors amb bai
xos ingressos–, que el Tribunal
Suprem ha tombat i que implica
indemnitzar les elèctriques.
Oriol Illa va quantificar aquesta
indemnització en “190 milions
d’euros que suposen un 2% dels
beneficis” de les grans companyi
es. Va lamentar que entre el 2009 i
el 2015, la factura de la llum s’hagi
encarit un 73% de mitjana a Espa
nya, mentre que en la zona euro la
pujada ha estat del 33%. Conesa va
anunciar que l’últim any “s’han in
crementat en un 73% els ajuts que

Colau adverteix que
“hi ha vides humanes
en risc” perquè un 10%
de la població catalana
té aquest dèficit
elsajuntamentsdel’àreadeBarce
lona han destinat a la ciutadania
per atendre la demanda dels sub
ministraments”.
Colau va animar totes les admi
nistracions a anar juntes “per tenir
més força en la negociació”. “Cal
anar al màxim” amb l’aplicació de
la llei 24/2015 –aprovada després
d’una iniciativa legislativa popu

lar– i va reprovar que les compa
nyies continuïn “especulant i tra
ficant amb béns de primera neces
sitat”. “La pobresa energètica és
un tema d’Estat”, va assegurar
Fernández. L’alcaldessa de Barce
lona va criticar que es continuï le
gislant per afavorir un oligopoli.
Colau va defensar que les compa
nyies han de demanar les dades de
les famílies vulnerables a serveis
socials dels consistoris abans de
fer cap tall de servei bàsic. “Hi ha
vides humanes en risc. Un 10% de
la població catalana està en situa
ció de pobresa energètica. I segur
que n’hi ha més”, va destacar.
Elsalcaldesvanargumentarque
des del seu àmbit poden respon
dre amb sancions, encara que van
reconèixer “la lentitud d’aquests
procediments i les clàusules de
contractació amb les empreses”.
Dolors Sabater va assegurar que la
seva comesa és “deixar de gestio
nar la misèria i sí els drets”.
Colau va defensar un canvi del
model energètic. La declaració
institucional presentada consta de
vuit exigències que busquen “la
màxima implicació de totes les ad
ministracions catalanes, les enti
tats i els col∙lectius socials” per ac
tuar preventivament contra la po
bresa energètica. El Govern també
l’ha subscrita.c

La Generalitat remou consciències
per elevar els nivells de reciclatge
GAVÀ w Després d’anys amb el percentatge de reciclatge conge
lat al 40%, la Generalitat va presentar ahir una campanya més
agressiva que crida a la responsabilitat dels ciutadans i que
recorda les de trànsit. “Ens dirigim als que no reciclen per fer un
pas endavant”, va assegurar el conseller de Territori, Josep Rull,
que vol arribar al 50% el 2020. A través de dos nens i amb el so
d’un compte enrere de fons, els anuncis demanen directament
més implicació per deixarlos un planeta millor. / Jose Polo

Endesa denuncia per amenaces
l’alcalde de la Torre de Cabdella
TREMP w Tècnics d’Endesa van
presentar ahir davant els Mos
sos una denúncia per amena
ces contra l’alcalde de la Torre
de Cabdella per haver impedit
el tall de llum a diversos veïns
del municipi que es neguen a
pagar els rebuts des del 2009.
Els tècnics, acompanyats dels
Mossos, van aconseguir tallar
el subministrament elèctric a
dos clients, un al nucli d’Espui,
però van haver de desistir de
continuar amb l’operació per

la presència de nombrosos
veïns encapçalats per l’alcalde,
Josep Maria Dalmau, que
s’hi van interposar. L’equip
d’Endesa i els Mossos es van
limitar a aixecar acta de l’exis
tència dels comptadors dels
clients afectats. Fonts de la
companyia van manifestar:
“Continuarem exercint les
accions legals que la llei ens
confereix”. El termini per
tallar la llum de l’Ajuntament
s’acaba el dia 21. / Pau Echauz

L’Ajuntament destinarà 8,5 milions
d’euros a combatre l’atur juvenil
BARCELONA wEl pla per al foment de l’ocupació juvenil de qualitat
20162020, presentat ahir per l’Ajuntament de Barcelona, preveu
elaborar 39 mesures d’orientació professional, formació per a la
millora de competències i suport en la inserció laboral per donar
més oportunitats de feina als barcelonins d’entre 16 i 29 anys. Les
accions han estat consensuades amb sindicats i actors econòmics.
Disposaran de 8,5 milions d’euros per al 2017, dels quals 6 els apor
tarà Barcelona Activa. / Redacció

