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BENESTAR SOCIAL

L’Estat copia la llei de pobresa
energètica de Catalunya
El PP i el PSOE pacten prohibir per decret els talls de llum a les famílies “extremament vulnerables”
MARIONA FERRER I FORNELLS
MADRID

Gairebé quatre anys després de la
primera regulació de la Generalitat
i un any i mig després que el Parlament aprovés per unanimitat la llei
antidesnonaments i contra la pobresa energètica, el govern de Mariano Rajoy farà finalment el primer
pas per prohibir per decret els talls
de llum a les famílies més vulnerables. La persecució judicial de l’executiu espanyol a tota legislació que
sortia de Catalunya per garantir la
llum, l’aigua i el gas als consumidors
més pobres ha sigut implacable.
Fins a tres lleis s’han recorregut al
Tribunal Constitucional i se n’han
suspès algunes parts, sempre al·legant un “greuge comparatiu” amb la
resta d’espanyols. Ara, després de la
transcendència de la mort en un incendi de la dona de 81 anys a Reus
que s’il·luminava amb espelmes
perquè li havien tallat la llum, el govern en minoria de Rajoy ha accedit,
per primer cop, a regular la pobresa energètica. I el mètode serà molt
similar al català, tot i que s’ha demostrat que té deficiències, com es
va veure en el cas de Reus.
El PP i el PSOE, amb la incorporació a última hora de Ciutadans,
van acordar ahir, ignorant la tramitació al Congrés sobre el tema, modificar per decret amb caràcter d’urgència la llei del sector elèctric.
Aquesta norma estableix quins són
els abonats considerats “subministraments essencials” als quals no
se’ls pot tallar la llum, com els hospitals, per exemple. L’objectiu de la
reforma és estendre aquesta excepció a les llars amb més mala situació
econòmica. Tant el PSOE com Ciutadans van reclamar incloure-hi
també l’aigua i el gas, com a Catalunya, però el ministre d’Energia, Álvaro Nadal, va donar-los allargs.
Tres mesos d’espera

L’acord és preliminar, a l’espera que
el consell de ministres aprovi el decret llei demà o la setmana que ve. A
més, el seu efecte no serà immediat i no entraria en vigor fins passat
l’hivern, l’època més crítica per als
talls de llum. Un cop el Congrés convalidi el decret al febrer, s’obrirà un
termini de tres mesos per redactarne el reglament. L’aspecte clau és
definir amb comunitats i municipis
què s’entén com a família “extremament vulnerable”. És a dir, qui es
pot acollir a la mesura.

L’Estat proposa també que les empreses energètiques informin els serveis socials de qualsevol impagament. CRISTINA CALDERER

La pobresa energètica és un terreny molt difícil des del punt de vista competencial. Les comunitats
autònomes tenen plena autonomia
sobre polítiques socials, però en
canvi l’Estat és qui regula la política
energètica. “Si Espanya fos un país
centralitzat no tindria problemes
per resoldre això”, assenyalava ahir
Nadal, que va assegurar que en cap
cas la llei catalana corre perill. A
l’espera de conèixer els detalls del
decret, el conseller d’Empresa i Co-

neixement, Jordi Baiget, va “celebrar” que l’Estat afronti aquesta
problemàtica, però mentrestant el
Govern seguirà aplicant la llei del
2015, “que ha evitat 39.000 talls”.

Retard
La mesura
encara s’ha
de regular i
Debat sobre el protocol
no entrarà
Quin és el mecanisme que preveu la en vigor fins
norma catalana per evitar els talls passat l’hivern
de llum, aigua i gas? El protocol que
estableix el Govern, i que Gas Natural hauria violat en el cas de Reus,
és que la companyia subministrado-

ra informi els serveis socials dels
impagaments, perquè aquests puguin certificar si es tracta d’una llar
en situació de vulnerabilitat. Si és
així, no se li pot tallar el subministrament i és l’administració –municipal en la majoria de casos– qui
s’encarrega d’abonar el rebut de la
llum, l’aigua o el gas.
El govern espanyol proposa el
mateix tipus de mecanisme. És el
que s’anomena principi de precaució, i que ha reivindicat llargament

Un garbuix legal enorme després de tres anys d’impugnacions al Constitucional
2013: decret de pobresa

2014: suspensió del decret i nova llei

2015: llei antidesnonaments

La Generalitat comença a afrontar la pobresa energètica amb el
decret 6/2013, que s’incorpora a
la reforma del Codi de Consum
a finals del 2013 i que prohibeix
tallar la llum i el gas a les famílies més vulnerables durant els
mesos d’hivern. El govern espanyol la porta ràpidament al TC.

Després que gairebé 1.000 persones s’hagin acollit al
decret de pobresa energètica, el TC el suspèn. Al·lega que suposa un “greuge comparatiu” entre els catalans més vulnerables i els de la resta de l’Estat. El Govern esquiva la suspensió amb una nova reforma del
Codi de Consum (20/2014) que, en aquest cas, aposta
per crear un fons solidari per ajudar les famílies i que
ha de finançar-se a través de les empreses de subministrament i les administracions públiques.

El govern espanyol impugna també l’última reforma. Davant
d’aquests precedents, el Parlament aprova per unanimitat a l’estiu la llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica, una llei que prové
d’una ILP impulsada per la PAH.
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EL RAVAL, EL
BARRI AMB MÉS
RISC D’INCENDI

El Raval és el barri on hi ha més risc d’incendi
a dins dels pisos, segons un estudi dels Bombers
de Barcelona. El segueixen el Gòtic i Sant Antoni. En tots hi concorren tres factors: alta den-

Assassina la dona i en viola
la filla a la Pobla de Mafumet
Un jutge ha enviat a la presó l’home, que va confessar
S. BARROSO / M. RIART

Impuls al bo social

2016: nova impugnació
Tercera impugnació. Aquest
cop, però, el TC decideix deixar
intacta la part sobre pobresa
energètica i també aixeca la suspensió sobre el fons solidari de la
llei del 2014. La norma estipula
que una empresa no pot tallar la
llum sense consultar si es tracta
d’una família vulnerable.

un tractament com els metges, específic per a
cada malalt”, explica el cap dels Bombers a Barcelona, Manel Pardo. L’estudi no relaciona pobresa energètica i risc d’incendi.

VIOLÈNCIA MASCLISTA

l’Aliança Contra la Pobresa Energètica. Ara bé, el procediment que ha
esbossat el ministeri d’Energia és
provisional. En el cas de Reus el que
va fallar és que Gas Natural va tallar
la llum al cap de dos mesos d’impagament sense haver-ne informat els
serveis socials, segons la Generalitat. La companyia al·lega que el protocol que defensa el govern català
no està recollit en cap reglament
que desenvolupi la llei.
El PP ha acceptat una “treva social”
en pobresa energètica a canvi que els
socialistes aprovessin la redefinició
del bo social, un descompte del 25%
en el rebut de la llum per a certs
col·lectius vulnerables, que paguen
les empreses energètiques. Fa tot
just dos mesos, el Tribunal Suprem
va suspendre aquestes rebaixes perquè no es finançaven a través de totes les companyies. Amb la reforma,
els socialistes accepten que el bo social el paguin totes les comercialitzadores, però no companyies com la
semipública Red Eléctrica.
El decret també obre la porta a
solucionar un dels grans problemes
de la Generalitat: aconseguir que les
empreses elèctriques assumeixin el
cost dels talls de llum, assenyalaven
ahir a l’ARA fonts del departament
d’Empresa. Tant els municipis com
el Govern fa anys que malden per
signar convenis amb aquestes empreses, que tot i tenir beneficis –la
factura de la llum s’ha encarit un
70% l’última dècada, segons Facua–
no compleixen la legislació catalana
i forcen els municipis a assumir tot
el cost d’evitar els talls. L’Ajuntament de Barcelona, que l’any passat
va pagar 800.000 euros en rebuts,
ha amenaçat ara les elèctriques de
no pagar més les factures.
Com es pot aconseguir aquest finançament? La reforma del bo social intenta acabar amb el frau en
aquests descomptes. Per primer cop
es lligarà a la renda del beneficiari.
Fins ara podien acollir-s’hi les llars
que tinguessin tots els membres a
l’atur, les famílies nombroses, els
pensionistes amb prestació mínima
i els habitatges amb una potència
contractada per sota dels 3 quilovatts. Una persona amb una casa de
vacances amb una factura baixa, per
exemple, podia acollir-s’hi. Amb els
diners que s’estalviïn, l’Estat promet
alliberar recursos de les elèctriques
per ajudar els municipis.e

sitat de població, habitatges antics i un nombre
alt de pisos en mal estat. També s’hi suma un nivell de renda baix. La investigació ha servit per
adaptar les estratègies de prevenció: “Ara fem

BARCELONA

Es revisaran les instal·lacions de
les cases més vulnerables. C. CALDERER

El Govern
fomentarà l’estalvi
per prevenir talls
de llum, gas i aigua
ARA
BARCELONA

Canviar les bombetes per unes que
consumeixin menys, revisar les potències contractades perquè s’ajustin a les necessitats o comprovar
l’aïllament tèrmic de les parets.
Aquestes són algunes de les mesures que pretén impulsar la Generalitat a partir de l’any que ve a les llars
de les famílies amb més risc de pobresa energètica. L’objectiu és abaratir les factures i evitar que acabin
patint talls de subministrament.
“Fins ara les actuacions han anat
molt en la línia d’abordar l’emergència i ara cal atacar les causes de
la pobresa energètica”, assegurava
el secretari d’Assumptes Socials i
Famílies, Francesc Iglesies, incloent entre les causes la falta d’eficiència energètica en moltes cases.
Col·lapse dels serveis socials

Les noves ajudes es van anunciar
durant l’esmorzar-col·loqui del fòrum Alcaldes.eu a Sant Feliu de Llobregat, on els ajuntaments van denunciar el col·lapse dels serveis socials municipals, que acaben sent
els que atenen les famílies amb talls
d’aigua, llum o gas. “Ens hem trobat
amb situacions per a les quals no estem preparats i cal formació per als
equips”, va dir ahir el president del
Consell Comarcal del Baix Llobregat, Josep Perpinyà.
Iglesies creu que caldrà avançar
cap a un nou model de serveis socials “a mesura que es pugui incrementar el pressupost”. La directora
de l’àrea de clients d’Aigües de Barcelona, Núria Latorre, va garantir el
subministrament a 34.000 famílies
de l’àrea metropolitana en situació
de vulnerabilitat i va assegurar que
la companyia no talla l’aigua a ningú en situació de pobresa.e

Diumenge passat Francisco Javier
M. va anar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra al barri de Campclar de Tarragona per confessar que
el vespre del dia abans havia assassinat la seva parella, una veïna de la
Pobla de Mafumet amb qui s’havia
casat dos anys abans. Segons ha sabut l’ARA, després de matar la víctima a ganivetades, l’assassí va
agredir sexualment la filla de la dona –que té 16 anys i era fruit d’un
anterior matrimoni–, en una altra
habitació del pis. No va ser fins gairebé dotze hores després que l’home va entregar-se a la policia per
confessar el crim.
La jutge de violència masclista
de Tarragona va enviar ahir a la presó sense fiança el detingut després
d’interrogar-lo. El responsabilitza
d’un delicte d’homicidi o assassinat
–la investigació haurà de determinar exactament si s’ha tractat d’un
delicte o l’altre– i d’agressió sexual a una menor. Cap a dos quarts de
set de la tarda d’ahir els Mossos es
van emportar dels jutjats l’arrestat,
que ja havia estat als calabossos durant les últimes 72 hores. El van
traslladar a la presó per complir
l’ordre de la magistrada.
La dona, de 44 anys, igual que el
seu agressor, era molt coneguda a la
Pobla de Mafumet, un municipi
d’uns 3.400 habitants a tocar de la
capital tarragonina. Vivia al centre
del municipi i durant anys havia
treballat en un bar de la família al
centre del poble juntament amb els
seus germans. Tot i que actualment
tenia cura d’una persona gran, tam-

Seguides
L’assassí va
matar primer
la parella i
després va
agredir la filla
sexualment

bé havia estat durant anys vinculada a la política municipal. Diumenge més de 300 veïns van
condemnar l’assassinat en una
concentració davant del consistori, amb l’alcalde, Joan Maria
Sardà, al capdavant, que també
va servir de mostra de suport i
condol a la família.
Antecedents

Denúncies
Cap de les set
dones mortes
aquest any
havia
denunciat el
seu agressor

La víctima no havia presentat
mai cap denúncia contra el seu
marit –que va acabar sent el seu
botxí–, segons fonts judicials
consultades per l’ACN, tot i que
l’home encara tenia vigent una
ordre d’allunyament respecte a
una altra exparella, que l’hauria
denunciat per maltractaments.
Des que va començar l’any, set
dones han mort a Catalunya assassinades per la seva parella o
exparella, l’última la metge Victòria Bertran, que va morir a
mans del seu marit, el periodista Alfons Quintà. Segons les dades del departament d’Interior,
cap d’elles havia presentat una
denúncia prèvia.
Durant els tres primers trimestres de l’any gairebé 9.600
dones han sigut víctimes d’una
agressió masclista per part de la
seva parella i 2.400 més han patit
algun tipus de violència masclista en l’àmbit familiar, segons Interior. Els Mossos d’Esquadra
han fet gairebé 5.000 detencions
per aquests casos. Segons el Consell General del Poder Judicial,
un 20% dels casos no acaben en
condemna. Catalunya també
continua a la cua en ordres de
protecció. Només s’accepta una
de cada quatre peticions.e

Francisco Javier M. a la sortida dels jutjats de Tarragona ahir abans que els Mossos el
conduïssin a la presó. ROGER SEGURA / ACN
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Ciutats
Esmorzars d’Alcaldes.eu

Colau insta
l’Estat a fer
l’estació de la
Sagrera

Primera trobada
institucional entre
l’alcaldessa de
Barcelona i el
delegat, Enric Millo

La pobresa energètica Reptes i solucions al Baix Llobregat

“La pobresa
no és només
energètica”

Els participants en el
debat, ahir a la sala
Ibèria de Sant
Feliu ■ ORIOL DURAN

ACTUAR · La Generalitat prepara un pla amb ajuntaments i subministradores
per abordar el 2017 la pobresa energètica SOLUCIONAR · Administracions,
entitats i companyies advoquen per anar a l’arrel del problema i resoldre’l
Rosa M. Bravo
SANT FELIU DE LLOBREGAT

La pobresa energètica és
al focus informatiu. Encara és a la memòria el cas de
la dona que va morir a
Reus per l’incendi causat
per una espelma. El PP i el
PSOE van acordar ahir a
Madrid modificar la llei
perquè no es pugui tallar el
subministrament elèctric
a les persones vulnerables.
I és hivern, i els problemes
es fan més evidents. Però
no oblidem una cosa: “En
podem dir pobresa infantil, alimentària o energètica, però parlem de pobresa. No pas d’una catàstrofe
natural, sinó d’una desigualtat lligada al model
econòmic.” Amb aquestes
paraules l’alcalde de Sant
Feliu de Llobregat, Jordi
San José, va obrir ahir l’esmorzar d’Alcaldes.eu, que
va aplegar, entorn del debat sobre la pobresa energètica al Baix Llobregat,
representants de les administracions, d’entitats i de
subministradores.
Un concepte va dominar el debat: la pobresa no
és només energètica, és
pobresa. Sense adjectius. I

Les xifres

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

6,8

34.000

per cent dels catalans presenten endarreriments en
el pagament de les factures
d’aigua, llum o gas.

famílies estan en situació de
vulnerabilitat, segons ha detectat Aigües de Barcelona
entre els usuaris.

cal anar a l’arrel del problema per resoldre’l. “Hem
d’atendre les persones i
preguntar-nos per què
passa”, va insistir San José. Una tesi reforçada per
l’alcalde de Sant Just Desvern i president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Josep Perpinyà,
que va alertar del col·lapse
que viuen els serveis socials dels ajuntaments de
la comarca, “que són a primera línia” a l’hora d’atendre les persones.
El secretari d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Francesc Iglesies,
va assenyalar que entre el
2009 i el 2015 la pobresa
energètica va augmentar
un 80%, i és una xifra que
va augmentant. “A la Generalitat som conscients
que la pobresa energètica

és una de les manifestacions de la pobresa”, va assegurar.
Quines són les causes de
la pobresa energètica?
Iglesies va assenyalar-ne
tres: una renda insuficient, el cost dels subministraments i la manca
d’eficiència en el consum.
“Els ajuts ja cobreixen, en
un nivell alt, les necessitats. Ara cal desenvolupar
un treball tècnic entre tots
per poder abordar el consum eficient i fer així que
s’abaixin les factures”, va
defensar el secretari
d’Afers Socials i Famílies.
En aquest sentit, Iglesies
va explicar que la Generalitat impulsarà, en col·laboració amb els ajuntaments, les entitats socials i
les companyies subministradores, un pla integral

d’abordatge i prevenció de
la pobresa energètica per
al 2017, que inclourà intervencions als habitatges per
canviar les bombetes per
altres de menys consum o
revisar les potències contractades i l’aïllament
tèrmic, una política que
l’Ajuntament de Sant Feliu
ja està executant.
115 expedients oberts
Aigües de Barcelona (Agbar) va ser l’única subministradora present en el
debat, representada per la
directora de la Direcció de
Clients, Núria Latorre, que
va afirmar que “l’únic compromís de la companyia és
garantir el consum de l’aigua” –un membre de la
Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca (PAH) present
en el públic va assegurar
que Agbar també ha tallat
subministraments–. Agbar ha donat resposta, segons Latorre, a 34.000 famílies en situació de vulnerabilitat. “Les mesures han
de ser àgils i sense burocràcia. I, sobretot, han de ser
conegudes”, va destacar
Latorre.
També en resposta a les
crítiques de la PAH, la di-

rectora de l’Agència Catalana del Consum, Montserrat Ribera, va afirmar que
s’està sancionant les companyies que tallen subministraments. “Ara mateix
tenim 115 expedients
oberts”, va assenyalar. Ribera va advocar per solucions a curt termini com
ara l’assumpció de les factures, i a llarg termini, com
ara l’aplicació dels protocols que han de servir per
desplegar la llei 24/2015,
una bona part de la qual ha
estat objecte de recurs al
Tribunal Constitucional.

Les entitats, al seu torn,
van recordar la necessitat
de vetllar especialment per
la gent gran i els malalts
crònics, “i veure quin impacte té sobre la seva salut
el tall dels subministraments”, segons Susanna
Roig. La representant de la
Taula d’Entitats del Tercer
Sector de Catalunya va
proposar incloure un
agent en la lluita contra la
pobresa energètica: els fabricants
d’electrodomèstics, clau per millorar en l’eficiència energètica. ■
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Una de les cares
de la pobresa
Rosa M. Bravo

L’Ajuntament de Sant Feliu ha revisat aquest any 90
habitatges per explicar a les famílies com rebaixar el
cost de la factura energètica. És un exemple del que
les administracions poden fer per ajudar a reduir el
cost dels rebuts, que representa un drama per al 6,8%
dels catalans, que no hi poden fer front. La pobresa
energètica és una de les cares de la pobresa, que es fa

més evident en aquestes dates i que necessita una actuació ferma de les administracions. És intolerable
que la llum i el gas suportin un IVA del 21%, com és intolerable que les companyies tallin els subministraments a les persones vulnerables. Calen polítiques eficaces i valentes per assegurar que la llum, l’aigua i el
gas siguin drets bàsics.

Les frases
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Caldria abaixar l’IVA
de la llum –que és del
21%– quan és de
primera necessitat”

“Som conscients que
l’energètica és una de
les manifestacions
de la pobresa”

“La classe mitjana de
la comarca té menys
ingressos i la pobresa
ha pujat molt”

“La pobresa
energètica és deguda
a la desigualtat del
model econòmic”

“La proximitat i la
col·laboració amb
administracions i
entitats són clau”

“Ens recordem de la
pobresa energètica a
l’hivern, però és una
realitat de tot l’any”

Montserrat Ribera

Francesc Iglesies

Josep Perpinyà

Jordi San José

Núria Latorre

Susanna Roig

DIRECTORA DE L’AGÈNCIA CATALANA
DEL CONSUM

SECRETARI D’AFERS SOCIALS I
FAMÍLIES DE LA GENERALITAT

PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL
DEL BAIX LLOBREGAT

ALCALDE DE SANT FELIU DE
LLOBREGAT

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓ DE
CLIENTS D’AIGÜES DE BARCELONA

TAULA D’ENTITATS DEL TERCER
SECTOR
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SANT FELIU DE LLOBREGAT

“La pobresa no és només
energètica, és pobresa”
a La Generalitat prepara un pla amb ajuntaments i subministradores per abordar el 2017 la pobresa
energètica a Administracions, entitats i companyies advoquen per anar a l’arrel del problema
Rosa M. Bravo
SANT FELIU DE LLOBREGAT

Els participants en el debat, ahir a la sala Ibèria de Sant Feliu ■ ORIOL DURAN ✮

118162-1153307w

La pobresa energètica és
al focus informatiu. Encara és a la memòria el cas de
la dona que va morir a
Reus per l’incendi causat
per una espelma. El PP i el
PSOE van acordar ahir a
Madrid modificar la llei
perquè no es pugui tallar el
subministrament elèctric
a les persones vulnerables.
I és hivern, i els problemes es fan més evidents.
Però no oblidem una cosa:
“En podem dir pobresa infantil, alimentària o energètica, però parlem de pobresa. No pas d’una catàstrofe natural, sinó d’una
desigualtat lligada al model econòmic.” Amb

aquestes paraules l’alcalde de Sant Feliu de Llobregat, Jordi San José, va
obrir ahir l’esmorzar d’Alcaldes.eu, que va aplegar,
entorn del debat sobre la
pobresa energètica al Baix
Llobregat, representants
de les administracions,
d’entitats i de subministradores.
Un concepte va dominar el debat: la pobresa no
és només energètica, és
pobresa. Sense adjectius. I
cal anar a l’arrel del problema per resoldre’l. “Hem
d’atendre les persones i
preguntar-nos per què
passa”, va insistir San José. Una tesi reforçada per
l’alcalde de Sant Just Desvern i president del Consell Comarcal del Baix Llo-

Consell Comarcal
de l’Alt Empordà

NOTA INFORMATIVA
EL CONSELL PROMOU TROBADES A DIVERSOS MUNICIPIS PER
EXPLICAR EL NOU SERVEI DE SUPORT A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS
Avinyonet de Puigventós i Ventalló han estat els primers municipis de l’Alt Empordà on el Consell Comarcal, conjuntament amb representants del Departament d’Interior i dels Bombers així com de la Diputació
de Girona, han explicat les passes a seguir un cop realitzats els plànols de delimitació de franges per a la
prevenció d’incendis forestals i que vénen reglamentades per una normativa de la Generalitat.
Aquests plànols han estat realitzats pel mateix Consell Comarcal a la majoria de municipis de l’Alt Empordà, amb el finançament de la Diputació de Girona. Un cop hagin passat tots els tràmits administratius
per a la seva aprovació, cal redactar el projecte executiu per a la realització de les franges exteriors de protecció per a la prevenció d’incendis en nuclis urbans i urbanitzacions i executar materialment el projecte.
En aquest sentit el Consell Comarcal crearà l’any 2017 un servei específic per desenvolupar tot aquest
procés, que culminarà amb la neteja dels espais delimitats i la supressió física d’una part de la massa forestal. Un servei que estarà adscrit a l’àrea de Medi Ambient i que comptarà amb un tècnic dedicat específicament a coordinar aquesta feina si es realitza per encàrrec dels ajuntaments.
A les reunions que s’han realitzat
fins ara, els Bombers de la Generalitat expliquen les dificultats amb
què es troben a l’hora d’apagar un
incendi per la manca de les franges perimetrals que prevenen l’expansió de les flames. El director
territorial d’Interior, Albert Ballesta,
i el diputat de Medi Ambient de la
Diputació de Girona, Lluís Costabella, expliquen les passes a seguir per tal d’aplicar la normativa
vigent en aquest tema i els representants dels Consells Comarcals
ofereixen als municipis la possibilitat de concertar la seva execució
amb vista a l’any vinent.

Figueres, 5 de desembre de 2016

bregat, Josep Perpinyà,
que va alertar del col·lapse
que viuen els serveis socials dels ajuntaments de
la comarca, “que són a primera línia” a l’hora d’atendre les persones.
Un augment d’un 80%
El secretari d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Francesc Iglesies,
va assenyalar que entre el
2009 i el 2015 la pobresa
energètica va augmentar
un 80%, i és una xifra que
va augmentant. “A la Generalitat som conscients
que la pobresa energètica
és una de les manifestacions de la pobresa”, va assegurar.
Quines són les causes
de la pobresa energètica?
Iglesies va assenyalar-ne
tres: una renda insuficient, el cost dels subministraments i la manca
d’eficiència en el consum.
“Els ajuts ja cobreixen, en
un nivell alt, les necessitats. Ara cal desenvolupar
un treball tècnic entre tots
per poder abordar el consum eficient i fer així que
s’abaixin les factures”, va
dir el secretari d’Afers Socials i Famílies. ■

LLEIDA

Boira, a l’aeroport
a l’inici de l’hivern
a L’operador britànic que engegava ahir la campanya

amb tres vols, els desvia a Reus per manca de visibilitat

Redacció
LLEIDA

L’aeroport de Lleida-Alguaire va obrir ahir la campanya d’hivern sense vols
a causa de la intensa boira
que hi havia al Pla de Lleida a primera hora del matí. La poca visibilitat va
provocar que l’operador
turístic Neilson decidís
desviar a l’aeroport de Reus els tres primers vols de
la temporada amb esquiadors procedents del Regne
Unit.
Es tractava dels vols
operats per la companyia
Thomas Cook procedents
de Manchester i Londres,
que havien d’aterrar a
Lleida-Alguaire a les 8.35 i
a les 9.20 hores, amb 205 i
210 passatgers, respectivament. Finalment, un
tercer vol amb origen a

La intensa boira a primera hora va espantar els operadors
britànics, però a mig matí hi havia bona visibilitat ■ S.M.

l’aeroport de Londres-Gatwick i operat per Germania també va ser derivat a
Reus, tot i que havia d’arribar a les dues del migdia,
quan la visibilitat ja era bona. No obstant, Neilson ja
havia optat per traslladar
al Baix Camp tot l’operatiu
d’autocars per recollir els
passatgers i traslladar-los

al Pirineu.
La temporada d’hivern
sumarà un total de 208
operacions programades
a cinc destinacions europees i operades per tres
companyies diferents. En
concret, les operacions de
temporada seran 148 –74
vols d’arribada i 74 vols de
sortida. ■
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SANT FELIU DE LLOBREGAT

“La pobresa no és només
energètica, és pobresa”
a La Generalitat prepara un pla amb ajuntaments i subministradores per abordar el 2017 la pobresa
energètica a Administracions, entitats i companyies advoquen per anar a l’arrel del problema
Rosa M. Bravo
SANT FELIU DE LLOBREGAT

181594-1152284w

La pobresa energètica és
al focus informatiu. Encara és a la memòria el cas de
la dona que va morir a
Reus per l’incendi causat
per una espelma. El PP i el
PSOE van acordar ahir a
Madrid modificar la llei
perquè no es pugui tallar el
subministrament elèctric
a les persones vulnerables.
I és hivern, i els problemes es fan més evidents.
Però no oblidem una cosa:
“En podem dir pobresa infantil, alimentària o energètica, però parlem de pobresa. No pas d’una catàstrofe natural, sinó d’una
desigualtat lligada al model econòmic.” Amb

aquestes paraules l’alcalde de Sant Feliu de Llobregat, Jordi San José, va
obrir ahir l’esmorzar d’Alcaldes.eu, que va aplegar,
entorn del debat sobre la
pobresa energètica al Baix
Llobregat, representants
de les administracions,
d’entitats i de subministradores.
Un concepte va dominar el debat: la pobresa no
és només energètica, és
pobresa. Sense adjectius. I
cal anar a l’arrel del problema per resoldre’l. “Hem
d’atendre les persones i
preguntar-nos per què
passa”, va insistir San José. Una tesi reforçada per
l’alcalde de Sant Just Desvern i president del Consell Comarcal del Baix Llo-

Els participants en el debat, ahir a la sala Ibèria de Sant Feliu ■ ORIOL DURAN ✮

bregat, Josep Perpinyà,
que va alertar del col·lapse
que viuen els serveis socials dels ajuntaments de
la comarca, “que són a primera línia” a l’hora d’atendre les persones.
Un augment d’un 80%
El secretari d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Francesc Iglesies,
va assenyalar que entre el
2009 i el 2015 la pobresa
energètica va augmentar
un 80%, i és una xifra que
va augmentant. “A la Generalitat som conscients
que la pobresa energètica
és una de les manifestacions de la pobresa”, va assegurar.
Quines són les causes
de la pobresa energètica?
Iglesies va assenyalar-ne
tres: una renda insuficient, el cost dels subministraments i la manca
d’eficiència en el consum.
“Els ajuts ja cobreixen, en
un nivell alt, les necessitats. Ara cal desenvolupar
un treball tècnic entre tots
per poder abordar el consum eficient i fer així que
s’abaixin les factures”, va
dir el secretari d’Afers Socials i Famílies. ■

