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Ya ha pasado un año del incendio 
en el que Rosa, una mujer de 81 
años, falleció. La fatalidad se citó 
aquella madrugada del 14 de no-
viembre en el que una vela (la  
anciana tenía la luz cortada) pro-
vocó un fuego que nunca tenía 
que haberse producido, en un 
triste ejemplo de que la pobreza 
energética, en algunas ocasiones, 
puede llegar a tener un final fa-
tal.  
Un año después, todavía no 

queda clara de qué manera debe 
aplicarse la Ley 24/2015 para evi-
tar que casos como el de Rosa 
vuelvan a repetirse. El pasado 
mes de junio, la Generalitat de 
Catalunya imponía una multa de 
500.000 euros a Gas Natural Fe-
nosa por haber cortado el sumi-
nistro eléctrico del piso de la calle 
de Sant Anna, donde residía Rosa, 
«sin haber solicitado previamente 
un informe a los servicios sociales 
municipales» sobre cuál era la si-
tuación personal y económica de 
la anciana. 
Después de estudiar qué haría, 

la compañía eléctrica decidió re-
currir esta sanción al entender 
que «la normativa no es clara 
sobre cómo debe desarrollarse», 
según explicaron ayer al Diari 
fuentes de Gas Natural Fenosa. 
Por este motivo, el medio millón 
de euros de multa todavía no ha 
sido abonado por parte de la 
compañía, que siempre ha de-
fendido que cuando cortó la luz 
a la anciana desconocía la situa-
ción de vulnerabilidad, ya que 
los servicios sociales no se lo ha-
bían comunicado a pesar de que 
ya la habían asistido en otras 

ocasiones. Desde la compañía 
también recuerdan que hace 
unos meses pusieron en marcha 
un plan de vulnerabilidad ener-
gética para hacer un seguimien-
to integral en todo el Estado de 
los posibles clientes vulnera-
bles. 
De esta manera están en con-

tacto con todos los ayuntamientos 
para concretar de qué manera po-
der hacer frente a estos casos, 
bien sea a través de los Servicios 
Sociales o mediante los Consells 
Comarcals. Desde Gas Natural Fe-
nosa recuerdan que «desde enton-
ces se han hecho 75.000 gestiones 
de informes de clientes, habiendo 
detectado 5.500 cláusulas de vul-
nerabilidad». 

Colaboraciones 
Este plan de vulnerabilidad im-
pulsado por la compañía eléctrica 
se puso en marcha también para 
«intensificar» las actuaciones que 
ya se venían realizando, además 
de fortalecer la colaboración con 
administraciones públicas y enti-
dades del Tercer Sector. 
El caso de la muerte de Rosa en 

el incendio de su piso de la calle 
de Santa Anna de Reus provocó 
un gran revuelo mediático, social 
e, incluso, político, ya que llega-
ron a pronunciarse algunos parti-
dos a nivel estatal. El accidente 
mortal puso sobre la mesa el pro-
blema de la pobreza energética 
que sufren muchas familias en es-
te país y movilizó a la ciudadanía, 
especialmente en la capital del 
Baix Camp, donde tuvieron lugar 
numerosas concentraciones de 
protesta, en contra de la política, 
tanto de las administraciones pú-
blicas, como de las compañías 
eléctricas.

Sociedad

Un año después del fatal incendio provocado por una vela, en el que falleció una mujer que tenía la luz cortada, la 
compañía eléctrica sigue defendiendo su inocencia porque la normativa de la Generalitat  ‘no es clara’

Imagen de archivo del interior del piso quemado de la anciana que falleció.  FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ/DT

Taula del 3er. Sector 
Que las compañías 
absorban parte del 
gasto 

Las 3.000 entidades sociales que 
integran la Taula del Tercer Sector 
dirigirán una carta a tres em-
presas de suministros de electri-
cidad y gas para pedirles que 
firmen convenios con las admi-
nistraciones y absorban parte del 
gasto que actualmente soportan 
administraciones y entidades.  
En la misiva pedirán a las em-
presas una reunión para valorar el 
cumplimiento de la ley 24/2015, 

cuyos artículos de pobreza 
energética siguen vigentes, y el 
bono social, aprobado en 
octubre por el Gobierno, según 
explicó ayer la presidenta de la 
Taula, Francina Alsina, cuando se 
cumple un año de la muerte de la 
anciana de Reus. En la carta, las 
entidades constatan que el 
acceso a los suministros es un 
derecho básico y lamentan que 
en Catalunya y el resto de España 
«las políticas energéticas se han 
regido fundamentalmente por 
consideraciones económicas». 
Alsina ha detallado que se 
dirigirán a Endesa, Iberdrola y 

Gas Natural Fenosa, que entre las 
tres tuvieron en 2016 unos 
beneficios netos de más de 
5.000 millones de euros según 
apuntó. Y ante estas cifras cree 
que podrían asumir el gasto que 
actualmente afrontan las entida-
des sociales, que a su vez hacen 
un esfuerzo para cubrir otros 
ámbitos de la pobreza. Alsina 
explicó que desde el caso de la 
anciana de Reus ha percibido 
una mejora en la actitud de las 
suministradoras, que cumplen 
con la comunicación con 
servicios sociales ante posibles 
cortes.
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ANIVERSARI DE LA MORT DE L’ÀVIA DE REUS

Les ONG demanen a les elèctriques 
fons antipobresa energètica

TERESA PÉREZ
BARCELONA

R
osa P. V. va morir per asfí-
xia als 81 anys al fugir del 
foc que va calar al matalàs 
on dormia per l’espelma 

encesa amb què s’il·luminava. Feia 
dos mesos que tenia la llum tallada 
per impagament. Ahir es va complir 
un any del succés de Reus (Baix 
Camp), pel qual Gas Natural va ser 
multada per la Generalitat amb mig 
milió d’euros, i les entitats socials 
van reclamar a les subministradores 
que firmin convenis amb les Admi-
nistracions, que compleixin la llei i 
abonin part de la factura dels més 
vulnerables que paguen les oena-
gés.

Les subministradores 
al·leguen que els ajuts 
s’han de costejar amb 
recursos públics

Càritas i la Creu Roja 
han augmentat les 
partides per protegir 
els més vulnerables

 La directora d’Intervenció Social 
de la Creu Roja, Susanna Roig, va in-
dicar que la taxa de pobresa energè-
tica entre la població que atenen ha 
passat en cinc anys del 40% al 81% 
actual. El vicepresident de Càritas, 
Martí Batllori, va afirmar que l’any 
passat van destinar 140.000 euros 
a costejar subministraments a les 
famílies vulnerables i que Creu Ro-
ja n’ha aportat aquest any més de 
80.000.
 

COST EN LA SALUT /  Francina Alsina, 
presidenta de la Taula del Tercer 
Sector, que agrupa 3.000 organitza-
cions, va recordar que a les oenagés 
«no correspondria fer aquests paga-
ments» ja que a les companyies 
aquestes quantitats els «suposen 
molt poc» perquè el 2016 van tenir 
beneficis de més de 5.000 milions. 
Les últimes dades de l’Institut d’Es-
tadística de Catalunya revelen que 
el 8,7% dels catalans no tenen a casa 
una temperatura adequada. Aquest 
percentatge no inclou pisos ocu-
pats, ni famílies que no recorren als 
serveis socials; si fos així la xifra se-
ria molt superior.
 La Taula del Tercer Sector va 
remetre cartes a tres empreses 
(Endesa, Gas Natural i Iberdrola) re-

clamant una reunió per abordar la 
pobresa energètica i els recorda que 
«un pas essencial» per lluitar con-
tra aquest problema és «reconèi-
xer l’energia com un dret fonamen-
tal per a una vida digna». Alsina els 
vol «recordar els compromisos que 
han adquirit, el compliment de la 
llei 24/2015 de pobresa energètica 
i la necessitat de firmar els conve-
nis pendents». La responsable d’en-
titats ha descrit les tres situacions 
que causen pobresa energètica: les 
89.000 llars on ningú percep ingres-
sos, la mala qualitat de l’edificació i 
l’alça de preus de l’energia: més del 
80% des del 2008.
 Sònia Fuertes, presidenta de les 
Entitats Catalanes d’Acció Social 
(ECAS), va recordar que les famílies 
vulnerables han de retallar la des-
pesa en alimentació per destinar-la 
a subministraments i lloguer, cosa 
que té un elevat cost sobre la salut.
 Alsina va informar que després 
de la mort de l’àvia de Reus les sub-
ministradores avisen els serveis so-
cials abans de tallar la llum. Gas Na-
tural va iniciar al gener un pla de 
vulnerabilitat dotat amb 4,5 mili-
ons i una oficina de 60 persones. Pe-
rò reitera que les ajudes han d’anar 
a càrrec de «recursos públics». H

Recursos i 
crítiques de l’APE
33 L’Aliança contra la Pobresa 
Energètica (APE) va criticar ahir 
que l’empresa subministradora 
elèctrica que va tallar «il·legal-
ment» la llum a la dona de Reus no 
ha pagat encara la multa imposa-
da per la Generalitat, de 500.000 
euros. Un portaveu de l’Agència 
Catalana del Consum de la Gene-
ralitat va indicar que després de 
la sanció Gas Natural va presen-
tar un recurs de reposició que va 
ser denegat i ara tenen un termi-
ni de dos mesos per presentar un 
recurs contenciós administratiu.

33L’APE va lamentar que la Ge-
neralitat no hagi aconseguit que 
les empreses d’aigua, llum i gas 
firmin el conveni que va proposar 
el 2017, i que a data del 17 de juli-
ol, l’Agència Catalana de Con-
sum havia rebut 239 denúncies 
per incompliment de la llei cata-
lana de pobresa energètica. El 
78% corresponen a Endesa, se-
guida de Gas Natural, amb el 
20%.

La investigació sobre la mort de 
dues persones, mare i fill, a Ba-
dia del Vallès ha determinat que 
van morir per causes naturals. No 
obstant, la localització dels cos-
sos al seu domicili dilluns passat, 
en estat de descomposició, ha po-
sat de manifest presumptes irre-
gularitats en el Servei d’Atenció 
Domiciliària del qual eren usua-
ris. El Consell Comarcal del Vallès 
Occidental ha obert un expedi-
ent per esbrinar si va fallar el pro-
tocol davant d’una absència a les 
llars ateses.
 Els morts, de 96 i 67 anys, eren 
usuaris del servei que presta el 
Consell Comarcal a través de l’em-
presa adjudicatària Clece. Cada 
15 dies, personal del servei ana-
va al seu domicili, però en l’últi-
ma visita, del 6 de novembre, nin-
gú va obrir la porta. L’empresa no 
ho va notificar ni al Consell Co-
marcal ni a l’ajuntament, tal com 
estableix el protocol. La investi-
gació determinarà si va fallar el 
protocol i permetrà dirimir res-
ponsabilitats. H

PROTOCOL INCOMPLERT

L’atenció a 
domicili va 
fallar amb 
els morts 
de Badia

ALBERT SEGURA
BADIA DEL VALLÈS
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ra que ja és clar que això de la
llista única només ho defensà-
vem jo i uns quants centenars

de milers de catalans (és una ironia),
es veu que ha arribat temps d’autocrí-
tiques. Que si no estàvem prou prepa-
rats per a la declaració d’independèn-
cia, que si les estructures d’estat no
estaven a punt, que si no havíem pre-
vist l’andanada de l’Estat... I jo em pre-
gunto, sentint el que deia dilluns el re-
publicà Sergi Sabrià: i qui carai ho ha-
via de preparar, tot plegat? Que no era
el mateix govern que ara se’n lamenta,
el que ho havia de preparar? I si ho sa-
bia, que no estava preparat, llavors
per què no ho deien? Per què això que
ara tots diuen en veu baixa no ho de-
ien llavors en veu alta? Van pecar d’in-
genus? No havien fet la feina? I si no
l’havien fet, per què? Perquè no es
pensaven arribar tan lluny? Perquè es
miraven de reüll i ningú volia ser el
primer a afluixar? No ho sé. I potser

A “Ara que ja
sabem com anem
al 21-D (separats)
ens haurien d’aclarir
per què hi anem,
per fer què?

no ho sabrem mai. I potser és tan sim-
ple com que, efectivament, costava de
preveure que l’Estat pugui actuar amb
tanta ràbia i contundència (cops de
porra inclosos) i que Europa s’ho que-
di mirant com si fóssim una Turquia
més. Però vaja, el que em pregunto
ara, vist que a mi i a uns quants cente-
nars de milers de catalans no ens han
fet cas amb la llista única (torna a ser

una ironia) és, un cop hi hagi aquest
Separats pel Sí, aquest 3 en 1 electo-
ral; la pregunta, deia, és, i per fer què?
Ara que ja hem resolt el com arriba-
rem a les eleccions del 21-D (sepa-
rats), la pregunta és: i per fer què? Su-
posant que el sí, que és aquest no al
155, s’imposa, què ens proposen les
formacions independentistes? Refer-
mar la declaració independentista que
el Parlament ja va aprovar, i que ha
deixat mig govern a l’exili i mig a la
presó? Nomenar el mateix govern que
ja teníem? Restituir, com deia dilluns
el diputat Rufián, el govern legítim i el
president Puigdemont? Nomenar-ne
un altre, el de la llista més votada?
Tornar a formar un govern nou de dalt
a baix? Fer aquesta aturada tècnica
d’uns quants anys que semblen insi-
nuar quan diuen que no estàvem pre-
parats? Continuar endavant si el sí és
majoritari? O només si supera el 50?
Ens ho haurien d’aclarir.

I per fer què?
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat
A la tres

Les cares de la notícia

En Roger va perdre la visió d’un ull després de re-
bre l’impacte d’una pilota de goma disparada per
la Policía Nacional l’1-0. En Roger va presentar ahir
una querella contra la policia i va mantenir la dig-
nitat de l’1-0 demanant que aquesta arma sigui
prohibida a tot l’Estat, com ja ho està aquí.

RESPONSABLE DE CAMPANYES DEL BANC D’ALIMENTS

Dignitat

En una societat més justa, iniciatives com la del
Banc dels Aliments serien innecessàries. Però no
és així, i la crisi encara és lluny d’haver acabat. El
Banc dels Aliments prepara un nou recapte i ne-
cessita voluntaris. En sortiran, perquè si Catalu-
nya és rica en alguna cosa és en solidaritat.

-+=

-+=

Pactat tampoc?
Xavier García Albiol

L’hora més solidària
Sabine Hindersin

-+=

Roger Español

El PP ha convidat els PSC i Ciutadans a adherir-se
a un compromís segons el qual mai col·laboraran
amb els sobiranistes. Però el que més crida l’aten-
ció és que el compromís obliga a no avalar cap re-
ferèndum, encara que sigui pactat. Que s’hauria
de pactar amb Rajoy. És clar. I Albiol diria que no?

CANDIDAT DEL PP A LA PRESIDÈNCIA DE CATALUNYA

VEÍ DE BARCELONA

Fa un any, una veïna de Reus
de 81 anys moria cremada a

casa seva en un incendi provocat
per una espelma. La companyia
elèctrica li havia tallat el subminis-
trament per impagament. I, tot i
pertànyer a un col·lectiu vulnerable,
no havia avisat abans els serveis
socials. Aquest cas va provocar una
gran commoció a Catalunya. De
cop, molts es van adonar que hi ha-
via persones a prop seu que ho pas-
saven malament a l’hivern perquè
havien de triar entre pagar el rebut
de la llum i del gas o menjar. Es va
posar en circulació la definició de la
pobresa energètica i la Taula del
Tercer Sector, que agrupa 3.000
entitats, es va implicar de valent en
la resolució del problema.

Ha passat un any, les tempera-
tures baixen i ara sabem que 9 de
cada 100 catalans tornaran a pas-
sar fred. La Taula del Tercer Sector
ha demanat a les empreses submi-
nistradores que hi posin alguna co-
sa de la seva part. No és cap petició
exagerada, tenint en compte els be-
neficis que estan obtenint. Però la
solució no pot dependre només de
la bona voluntat de les companyies,
sinó que ha de venir comandada
per les administracions.

Per desgràcia, el govern espanyol
mai s’ha declarat favorable a bus-
car una solució. Totes les lleis sobre
aquesta qüestió aprovades pel Par-
lament han estat sistemàticament
portades al Tribunal Constitucional.
Com si la màxima preocupació del
PP no fos resoldre el problema, sinó
que els pobres catalans no quedes-
sin en millor posició que els espa-
nyols. Sembla que per al PP la igual-
tat consisteix en això. Quan des de
Catalunya es defensa la República
és per construir una societat més
justa en la qual tothom pugui por-
tar una vida digna i no hagi de triar
entre menjar o passar fred.

La pobresa
energètica
encara hi és

EDITORIAL

De reüll
Anna Serrano

La pregunta
clau

s la pregunta clau de cara a les eleccions del 21-D. El
primer que la formulava era el president Carles

Puigdemont i des d’aleshores es repeteix
incansablement des de les files de l’independentisme.
Ahir mateix hi insistia el cap de cartell d’ERC a
l’Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch. Acceptarà
Mariano Rajoy el resultat dels comicis si guanyen els
independentistes? Fins ara, no hi ha hagut resposta
clara. La qüestió es podria respondre amb un simple sí o
no. Però quan s’interpel·la el president espanyol, el que

surt de la seva boca és una
sentència llarga de la qual es
dedueix que l’aplicació de
l’article que el PP, el PSOE i
Ciutadans han utilitzat per
apartar el govern elegit
legítimament a les urnes i
forçar eleccions es mantindrà

depenent del veredicte dels comicis. “El 155 està aquí,
però és excepcional”, explicava ahir Rajoy a la Cadena
Cope, i hi afegia, a mode d’advertiment: “Espero que un
cop es constitueixi el nou govern les coses tornin a la
situació de normalitat institucional i no s’apliqui en aquell
moment.” Un 155 excepcional es podria excepcionalment
continuar imposant si el pronunciament dels catalans no
agradés a les autoanomenades forces
constitucionalistes. Aquelles que retorcen la carta
magna segons la seva conveniència. I aquelles, també,
que en nom de la democràcia ja deixen entreveure que
només admetran que es voti al seu gust.

É

Acceptarà Rajoy el
resultat dels
comicis si
guanyen els
independentistes?
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El Gran Recapte mobilit-
zarà més de 25.000 volun-
taris i, a tres setmanes que
es porti a terme la que en
serà la novena edició, en-
cara en falten 11.000. La
campanya de recollida
d’aliments en supermer-
cats i mercats tindrà lloc
els dies 1 i 2 de desembre.
“Fa uns dies feia por i està-
vem preocupats. Ara sem-

bla que la gent s’hi anima,
però encara en cal molta
més: necessitem gent”,
explicava ahir la responsa-
ble de campanyes del Banc
dels Aliments de Barcelo-
na, Sabine Hindersin.
Els últims anys, és grà-

cies al Gran Recapte que
els magatzems dels quatre
Bancs dels Aliments de
Catalunya cobreixen les
necessitats alimentàries
de milers de famílies el fi-
nal d’any i els primers me-
sos del següent. Malgrat
els esforços que de logísti-
ca que comporta, l’entitat
no es planteja renunciar al
Gran Recapte. El 2016,
s’hi van recollir 4.374.000

quilos de menjar. Es va cal-
cular que hi havien col·la-
borat 900.000 famílies
amb una mitjana de cinc
quilos per donació. El
2015, se’n van aconseguir
més, fins a un total de
4.642.000 quilos, una xi-
fra semblant a la del 2014.

En les últimes edicions
s’ha notat una davallada
en la recollida, però els res-
ponsables del banc asse-
nyalen que no pas de quali-
tat, perquè els donants úl-
timament hi participen
amb productes de més va-
lor nutritiu.

El paper dels voluntaris
és precisament informar
els compradors de quin ti-
pus de menjar es necessi-
ta. Apuntar-s’hi és molt
senzill al web granrecap-
te.com. “Demanem als vo-
luntaris que facin l’esforç
d’apuntar-s’hi aviat, que

no ho deixin per aúltima
hora, perquè necessitem
organitzar-nos”, insisteix
Hindersin. Normalment
queden coixos supermer-
cats del Baix Llobregat, el
Maresme, la costa de Giro-
na i, a Barcelona, Nou Bar-
ris i Sant Andreu.
La coordinadora de

campanyes reconeix que
la situació política i social
que es viu a Catalunya fa
que molta gent vagi al dia
amb les agendes de mobi-
litzacions i això despista
algunes persones que en-
cara no s’han apuntat.
El Banc dels Aliments

no té aquest any a Barcelo-
na cap nau prou gran per
classificar les donacions.
La classificació s’haurà de
fer en una nau més petita,
cosa que dificultarà una
mica la gran feinada. Amb
els esforços posats ara en
el Gran Recapte, no es des-
carta repensar la recollida
d’estiu La fam no fa va-
cances per rellançar-la. ■

a El Banc dels Aliments
demana col·laboradors
per a la recollida dels
dies 1 i 2 de desembre

Sònia Pau
BARCELONA

El Gran Recapte
necessita encara
11.000 voluntaris

Els voluntaris són bàsics perquè el Gran Recapte funcioni amb normalitat ■ M. LLADÓ / ARXIU

Les subministradores de
llum i gas compleixen la
llei 24/2015 i consulten
als serveis socials si la per-
sona que no paga el rebut
està en situació vulnerable
abans de fer un tall, però
continuen sense assumir
el pagament de cap part
dels rebuts. És a dir, la fac-
tura de la pobresa energè-
tica la continuen pagant
les administracions i les
entitats socials que acom-
panyen persones vulnera-
bles. Aquesta és la situació
que van tornar a denun-
ciar ahir la Taula d’Enti-
tats del Tercer Sector i
l’Aliança contra la Pobresa
Energètica (APE). Ahir va
fer un any d’un fet que va
marcar un abans i un des-
prés en la sensibilització
pública del problema: la
mort a Reus de la Rosa,
una dona de 81 anys a qui
Gas Natural havia tallat la
llum i s’il·luminava amb
espelmes, que van provo-
car un foc mortal.

“És un fet molt greu que
no pot tornar a passar”, va
indicar la presidenta de la
Taula, Francina Alsina,
que va insistir a demanar
responsabilitat a les com-
panyies perquè complei-
xin la llei –que marca una
especial precaució per
protegir les persones vul-
nerables– i també perquè

assumeixin una part del
deute d’aquestes perso-
nes. Com a argument, va
recordar que Endesa va
tancar el 2016 amb 1.411
milions d’euros de benefi-
ci; Iberdrola, 2.705, i Gas
Natural, 1.347. “Per a elles
seria molt poc i per a les fa-
mílies és molt, perquè sa-
bem que algunes no s’ali-

menten bé per poder pa-
gar els subministraments
bàsics”, va raonar Alsina.
La Taula ha demanat

per carta a aquestes tres
subministradores de ser-
veis bàsics una reunió per
parlar de pobresa energè-
tica i del nou bo social que
ha aprovat el govern espa-
nyol. En la carta, Alsina re-

corda als responsables de
les grans companyies que
“l’accés als subministra-
ments influeix directa-
ment en la possibilitat de
viure una vida digna”. La
presidenta de les Entitats
Catalanes d’Acció Social
(ECAS), Sònia Fuertes, va
insistir que “la pobresa
energètica no és estacio-
nal” i, per tant, va recla-
mar “mesures estructu-
rals i no pas mesures pun-
tuals”. Va atribuir a tres
aspectes l’increment de la
pobresa energètica: l’aug-
ment del preu de l’energia,
habitatges sense mesures
d’eficiència energètica i la
baixada d’ingressos de les
famílies. També va alertar
que molta d’aquesta po-
bresa és encara invisible.
En la mateixa línia, des

de Càritas, Martí Batllori
va subratllar que la pobre-
sa energètica vol dir em-
malaltir i cal que la socie-
tat faci el pas per “deixar la
visió de clients de la llum o
el gas per entendre-ho
com a dret subjectiu”.
Susanna Roig, de Creu Ro-
ja, va explicar que el 81%
dels usuaris de l’entitat pa-
teixen pobresa energè-
tica.
Per la seva banda, Ma-

ria Campuzano, de l’APE,
va insistir que la mort de fa
un any a Reus es podria
haver evitat si s’haguessin
consultat els serveis so-
cials. També va recordar
que Gas Natural no ha pa-
gat els 500.000 euros de
multa de Consum. ■

Pressió de les entitats socials
a les companyies elèctriques
a La Taula del Tercer Sector i l’APE insisteixen perquè les subministradores assumeixin part dels rebuts de
llars vulnerables a Fa un any de la mort a Reus d’una dona de 81 anys que s’il·luminava amb espelmes

Sònia Pau
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246
euros devia la Rosa –la dona

de 81 anys morta fa un any a

Reus– a Gas Natural quan li

van tallar la llum.

Concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona fa un any, després de la mort de la Rosa a Reus ■ ALBERT SALAMÉ
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La juez decana prohíbe a menores inmigrantes 
dormir en celdas y se van al instituto forense

L.R. - Barcelona

La juez decana de Barcelona, 
Mercè Caso, ha prohibido que 
inmigrantes menores desampa-
rados, que están bajo la protec-
ción de Dirección General de 
Atención a la Infancia y la Adoles-
cencia (DGAIA), sigan pernoctan-
do en los pasillos de la Ciutat de 
la Justícia o en los calabozos de los 
Mossos d’Esquadra. En un acuer-
do, que Caso llevó ayer a la sala de 
gobierno del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña (TSJC), la 
decana dispone que los menores 
desamparados no podrán perma-
necer en el edifi cio de la Ciutat de 
la Justícia, una vez fi nalicen los 
trámites necesarios a llevar a cabo 
por la Fiscalía.

Al mismo tiempo, requiere a los 
Mossos d’Esquadra que operan 
en la Ciutat de la Justícia «infor-
mación diaria» sobre la identidad 
de los menores que sean condu-
cidos allí, detallando la hora de 
llegada y salida, de fi nalización de 

los trámites con la Fiscalía y del 
momento en que la DGAIA asuma 
su atención.

La decana de los juzgados de 
Barcelona responde así a la situa-
ción que desde hace meses arras-
tra la Ciudad de la Justícia en rela-
ción a los menores dependientes 
de la DGAIA que son conducidos 
ante la Fiscalía y que, según de-
nunció el ministerio público, se 
ven obligados a permanecer más 
de 48 horas en la sala de espera, 
durmiendo en colchones en el 

suelo, a la espera de que se les 
asigne plaza en un centro de aco-
gida o se les brinde atención in-
mediata.

En su acuerdo, que avanzó «El 
País», Caso llama la atención so-
bre la «grave situación de emer-
gencia social derivada del incre-
mento de niños y adolescentes 
inmigrantes no acompañados 
que llegan a Cataluña» y recuerda 

que ese problema «no es nuevo ni 
afecta solo» a esta comunidad 
autónoma.

Para afrontar esa problemática, 
Caso advierte de que no hay que 
buscar «una solución provisiona-
lísima o extraordinaria», sino que 
hay que «priorizar esa situación y 
destinar los medios y recursos que 
precise».«No pueden aceptarse 
remedios bienintencionados 
pero indignos desde la perspecti-
va de los menores de edad. Su 
interés es siempre prioritario», 
añade Mercè Caso, que recuerda 
que esos niños no han cometido 
ningún delito, por lo que no se 
puede permitir que «pasen largas 
horas ni mucho menos que per-
nocten en el área de custodia». 

LA GENERALITAT LOS 
LLEVA A PASAR LA 
NOCHE AL INSTITUTO 
FORENSE HASTA TENER 
UNA MEJOR SOLUCIÓN

Con la llegada del frío y justo 
cuando se cumple un año de la 
muerte de Rosa, la  vecina  de Reus 
en situación de pobreza que falle-
ció víctima de un incendio provo-
cado por las velas que tuvo que 
alumbrar tras el corte del sumi-
nistro  eléctrico por impago, ayer 
la Taula d’Entitas del Tercer Sector 
Social de Cataluña anunció que, 
de forma inminente, hará llegar 
una carta a las empresas suminis-
tradoras Gas Natural, Endesa e 
Iberdrola para solictarles una re-
unión. 

El objetivo principal de este 
encuentro es el de «pedir a las 
empresas que se mantenga el 
cumplimiento de la ley, que fi r-
men los convenios pendientes 
con la administración  y hacer 
entre todos una valoración del 
bono social», aprobado el pasado 
mes de octubre, explicaba ayer en 
rueda de prensa Francina Alsina, 
presidenta de la entidad, para 
quien existen tres causas princi-
pales que explicarían la pobreza 
energética. «El bajo nivel de ingre-
sos de las familias –89.200 hogares 
no tienen ninguna persona per-
ceptora de ingresos–; la baja cali-
dad de la vivienda -más del 50 por 
ciento del parque de vivendas no 
tiene criterios de efi ciencia ener-
gética; y el incremento continua-
do de los precios de la energía 
desde 2008, que supera el 80 por 
ciento, son los tres principales 
focos de pobreza energética».

POBRES MÁS POBRES

En este contexto y tras dos años 
consecutivos (2015 y 2016) en los 
que el porcentaje de personas que 
no pudo mantener su casa a la 
temperatura adecuada se situó en 
el 8,7% –3,5 puntos más que en 
2013–,  Alsina puso de relieve ayer 
que las entidades sociales están 
jugando un papel muy destacado 

Ángela LARA- Barcelona

Manifestación para reivindicar 

soluciones contra la pobreza 

energética

Efe

Piden a las eléctricas pagar los 
recibos de pobreza energética
La Mesa del Tercer Sector reclama a las suministradoras cumplir la 

ley y una reunión para evitar más casos como el de Reus

en la lucha contra la pobreza ener-
gética y están haciendo frente a 
una serie de gastos extras, deriva-
dos del pago de las deudas en 
suministros energéticos de las 
personas en situación de pobreza, 
que «no les tocaría».  En este sen-
tido, Susana Roig como responsa-
ble de Cruz Roja indicaba que en 
2017 la entidad «destinó 80 mil 

euros a la pobreza energética», 
mientras que Martí Batllorí, de 
Cáritas, reveló que  «en 2016  la 
entidad destinó 140 millones de a 
la cobertura de los suministros». 
La entidad alertaba ayer también 
de que aumentan las familias en 
riesgo de exclusión social de for-
ma crónica.

Por ello, y teniendo en cuenta 

que «en 2016 los benefi cios de 
Endesa fueron de 1.411 millones 
de euros, los  de Gas Natural de 
1.347 millones y los de Iberdrola 
se situaron en los 2.705 millones», 
«les tocaría más a las empresas 
suministradoras absorver las 
cantidades derivadas de los impa-
gos que  a las entidades sociales», 
reivindicó ayer Alsina.

LAS CIFRAS

1
AÑO
Hace que falleció Rosa, 

la anciana de Reus que 

falleció por asfi xia tras 

un incendio por una vela

8,7
POR CIENTO 
De los barceloneses 

sufren episodios de 

pobreza energética en 

sus viviendas

89.000
HOGARES
catalanes no 

tienen ningún ingreso 

entre todos sus 

miembros

2.075
MILLONES
de benefi cios tuvo 

Iberdrola; 1.347, Gas 

Natural, y 1.411, 

Endesa

80
POR CIENTO
Han subido los precios 

de la energía desde 

2008, según denuncian 

las entidades
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Les entitats socials pressionaran les

subministradores elèctriques perquè s'impliquin

més contra la pobresa energètica


