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El Homrani, ahir després de la trobada amb les entitats municipalistes i del tercer sector ■ ACN

El govern insta
Endesa a no fer talls
i a parlar del deute
a El conseller retreu a la companyia el to amenaçador de
la seva proposta a S’obren a negociar per fer un conveni
E.F.
BARCELONA

La reacció a la proposta de
cofinançar el deute acumulat a Catalunya per la
pobresa energètica que a
principi d’agost llançava la
companyia Endesa no s’ha
fet esperar. Als ajuntaments, però, no els ha
agradat el to de la carta
que van rebre a ple estiu
en què la companyia, amb
la voluntat de liquidar el
deute generat fins al moment, uns 21 milions d’euros a Catalunya, els proposava pagar a mitges els impagaments per evitar així
els talls de subministrament.
El conseller de Treball,
Afers Socials i Famílies,
Chakir El Homrani, es va
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“S’ha de retirar
l’amenaça de talls de
subministrament, que
incompleix la llei”

—————————————————————————————————

són els milions del deute
acumulat d’Endesa a Catalunya, que té 25.000 clients en
situació de vulnerabilitat.

reunir ahir amb representants de les diputacions,
les entitats municipalistes
i del tercer sector per coordinar una resposta “conjunta i coordinada”.
Abans, però, el conseller
va insistir que les maneres
exposades per la companyia elèctrica han molestat els ajuntaments. “S’ha
de retirar l’amenaça dels
talls de subministrament

—————————————————————————————————

Chakir El Homrani
CONSELLER DE TREBALL, AFERS
SOCIALS I FAMÍLIES

perquè estan fora del terreny de joc i s’incompleix
la llei”, va assegurar el conseller en acabar la trobada.
Tot i les crítiques, El
Homrani va assegurar que
la voluntat de l’administració és negociar per poder arribar a signar un
conveni on es plantegi
com solucionar els impagaments de les famílies
vulnerables. Aquest marc

de col·laboració amb l’administració ja es proposa a
la llei 24/2015, però fins
ara cap companyia elèctrica l’ha utilitzat els últims
quatre anys. Després de la
proposta d’Endesa de cofinançar el deute acumulat
amb l’administració pública, la Generalitat va assegurar ahir que farà el seu
plantejament mirant d’acostar posicions, que s’aniran debatent en una
taula de treball les pròximes setmanes. Aquest dimecres, la Diputació de
Barcelona reunirà els alcaldes per tractar de trobar solucions als problemes de pobresa energètica
i dijous ho farà l’alcalde de
Terrassa, Jordi Ballart.
Des de les entitats que
integren la Taula del Tercer Sector valoraven positivament la resposta conjunta, però instaven el govern a “exercir un lideratge fort i contundent” per
donar resposta a la pobresa energètica, un fenomen
que no para de créixer a
Catalunya. “No es poden
permetre les amenaces ni
es pot jugar amb els drets
de les famílies. Un dret reconegut que cal que sigui
respectat per tothom”, indicava el portaveu de l’àmbit de l’energia de la Taula
del Tercer Sector, Martí
Batllori. Des de les entitats
es demana contundència
amb les possibles sancions
per talls de subministrament.
La portaveu de l’Aliança
de la Pobresa Energètica
(APE), Maria Campuzano, considerava que les reclamacions que fa Endesa
a l’administració són “il·legítimes” perquè són les
empreses les que no s’han
interessat per subscriure
els convenis que estableix
la llei i són en part responsables que només un 30%
de les famílies vulnerables
s’acullin al bo social per reduir el cost del servei. ■

ECONOMIA

SEGURETAT

SOCIETAT

Gallego
substitueix Vila a
MicroBank

Colau acusa Buch
de “deixadesa
intencionada”

Estar molt de temps
a l’atur afecta la
salut mental

El director executiu de la secretaria tècnica de presidència
de CaixaBank a Madrid, Juan
Carlos Gallego, substituirà Antoni Vila com a president de
MicroBank, especialitzada a
concedir microcrèdits, un cop
el consell d’administració de
MicroBank aprovarà el nomenament. Vila, que n’ha estat el
president els darrers cinc anys,
passarà a ser adjunt a la presidència de la Fundació Bancària La Caixa. ■ REDACCIÓ

L’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, va acusar ahir el conseller d’Interior, Miquel Buch, de
tenir una actitud de “deixadesa intencionada” envers Barcelona i va assegurar que només ha actuat quan han passat les eleccions municipals.
“Buch no venia ni a les reunions, Deia que no feia falta
policia i no volia posar hores
extraordinàries als Mossos.
Ara ha vingut a la junta de seguretat i ha dit que faríem un

La desocupació de llarga durada afecta la salut mental
dels treballadors i no a la inversa, segons un estudi de
l’Observatori Social de La Caixa, que analitza l’impacte de
la crisi de la construcció. La
recerca conclou estar molt de
temps sense feina provoca
estrès, incapacitat de concentració i reacció, i sumeix el treballador en un cercle que li
impedeix de sortir fàcilment
de la situació. ■ REDACCIÓ

L’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau ■ ACN

pla extraordinari. Hauríem pogut fer tot això fa un any”, va
dir Colau en declaracions a
TV3. L’alcaldessa també va
responsabilitzar el PP i Cs
d’aquest discurs. ■ ACN

Joan Anton Solans, un dels urbanistes que han dissenyat
l’actual Catalunya ■ ANDREU PUIG / ARXIU

Mor atropellat
l’urbanista de
referència Joan
Antoni Solans
a Va ser el màxim responsable de

l’urbanisme de la Generalitat durant
gairebé dues dècades
Redacció
BARCELONA

Joan Antoni Solans, un
dels grans urbanistes de
Catalunya, va morir ahir
als 79 anys atropellat per
un cotxe a Calella de Palafrugell. L’accident va passar al migdia quan, per
motius que s’investiguen,
un turisme conduït per un
turista va envestir-lo quan
estava
descarregant
l’equipatge del seu cotxe a
les portes de l’hotel Sant
Roc.
Solans va ser director
general d’Urbanisme del
Departament de Política
Territorial i Obres Públiques del 1980 al 1997,
quan el govern era presidit
per Jordi Pujol, i del 1997
al 2000 va ser director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
També va ser director
dels treballs del pla general metropolità de Barcelona i entre els anys 1977 i
1980 va ser delegat de Serveis d’Urbanisme a l’Ajuntament de Barcelona.
Com a responsable d’Urbanisme de la Generalitat,
va controlar els plans de
molts ajuntaments, motiu
pel qual va haver d’enfrontar-se a força alcaldes, entre els quals, Pasqual Maragall quan liderava Barcelona i l’Àrea Metropolitana.

Solans, arquitecte per
l’Escola d’Arquitectura de
Barcelona (1965), va ser
col·laborador en l’estudi
d’arquitectura de Manuel
Ribas Piera i membre de la
Secció de Ciències i Tecnologia. És un dels arquitectes que han influït més en
les noves generacions
d’urbanistes i dels qui han
dibuixat la Catalunya actual. Va ser condecorat
amb la creu de Sant Jordi
el 2003 i des del 2005 era
membre de l’Institut d’Estudis Catalans.
Professor associat de
dret administratiu de la
Universitat Pompeu Fabra, va confegir el Programa d’Actuació Urbanísti-
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1980-97
va ser va ser director general
d’Urbanisme del Departament de Política Territorial
i Obres Públiques.

ca Municipal de Vic
(2004) i el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de
Puigcerdà (2005). També
va fer d’assessor a Projectes territorials del Bages.
Era professor del màster
Barcelona Architecture
de la Fundació UPC i coautor del llibre Gaudí 2002.
Miscelánea. ■

