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OUS 
Blancs 
XL-Supergrans 1,43 
L-Grans 1,25 
M-Mitjans 1,1 
S-Petits 0,9 
Rossos 
XL-Supergrans 1,43 
L-Grans 1,25 
M-Mitjans 1,10 
S-Petits 0,9 
AUS 
Pollastre 
Blanc 0,89 
Groc 0,99 
Gallina 
Lleugera  inferior 0,02 
Lleugera superior 0,03 
Semipesada (2.400 g) 0,19 
Semipesada (2.250 g) 0,18 
Semipesada (2.000 g) 0,17 

Pesada 0,22 
Gall 0,05 
SECCIÓ PORCINA 
Porc 
Gras i passat de pes 1,4770 
Del país 1,4650 
Races pures 1,4530 
Garrí 
Unitat de 14-15 kg 
(recollida) 41,02 
(partida) 50,04 
SECCIÓ BOVINA 
Vedella 
Extra 4,53 
Primera 160-200 kg 4,44 
Vedell 
190-200 kg 4,14 
220-250 kg 4,11 
Creuat color 220-250 kg 4,20 
Creuat color 250-280 kg 4,17 
ALTRES 

Conill 
Jove 1.95 
Adult 1,92 
Corder 
Menys de 12,5 kg 
Extra 6,44 
Primera 6,14 
Entre 12,5 i 15 kg 
Extra 6,49 
Primera 6,19 
Avellana 
Denominació d’origen Reus 
Negreta 1,70 
Corrent 1,45 
San Giovanni 1,45 
Tonda 1,55 
Negreta en gra  s/cot. 
Corrent en gra s/cot. 
Pinyó 
Castella s/op. 
Andalusia s/op. 

Festuc (Pistatxo) 
Calibre 20/22 5,30 
Calibre 28/30 4,10 
Ametlla en gra 
Preu kg en gra segons rendi-
ment en magatzem 
Comú 4,85 
Llargueta 5,05 
Marcona (nova collita) 5,75 
Mollar (nova collita) 4,75 
Mallorca 4,75 
Comuna ecològica 7,00 
Closca blanca 
Mollar 1,30 
Rofes 1,25 
Cascalls 3,85 
VINS 
Preus per grau i hectolitre 
Per envasar 
Cava  
Vi negre DO segons color s/op. 

Vi taula s/c (negre) s/op. 
Vi blanc DO Terra Alta  s/op. 
Origen granel 
Conca (blanc) s/op. 
Alt Camp (blanc) s/op. 
Camp (segona) (blanc) s/op. 
Baix Priorat (blanc) s/op. 
Ribera d’Ebre s/op. 
Terra Alta  Blanc: 4,15/Negre: s/
op. 
Manxa taula (blanc) s/op. 
Aragó (negre) s/op. 
Baix Penedès (blanc) s/op. 
OLI 
Preus per tona oliva arbequí 
DO Siurana 
Fruitat extra s/op. 
Fruitat s/op. 
DO Garrigues 
Fruitat extra s/op. 
Fruitat s/op. 

MEL 
Preus per litre 
Flor de taronger s/op. 
Romaní s/op. 
Mil flors s/op. 
CEREALS 
Preus per tona 
Moresc  
Francès 179,00 
USA s/Tarragona 167,00 
Nacional 179,00 
Ordi 
2 Carr. min. p. e. 64% 177,00 
Altres 
Blat nacional 188,00 
Civada 185,00 
Sorgo 177,00 
Mill a/s 575,00 
Blat import. s/Tarragona 181,00 
Francès 188,00 
TORTÓS EN FARINA 

De soja  44% P (s/Tgna.) 318,00 

De farina de gira-sol 36/38% 

223,00 

Farina de Colza 215,00 

Mandioca  s/op. 

Gluten s/op. 

LLEGUMINOSES 
Pèsols (a dojo a Reus) 215 

Veces a/a (Andalusia) s/cot. 

GARROFES 
Zona Baix Camp 0,44 

Zona Baix Ebre-Montsià 0,45 

Zona Tarragonès 0,46 

DESPULLES 
Farina baixa s/op. 

Tercera 166,00 

Quarta 155,00 

Gruixuda 155,00 

Segó fulla a/s 196,00

Llotja de Reus Preus en origen mercats internacionals de l’avellana (Departament d’Agricultura) 
Llotja de Reus (Catalunya)                  Avellana negreta               Setmana 36               2,13EUR/kg-closca (rendiment 50%) 

Borsa de Trebisonda (Turquia)         Avellana levant                   Setmana 36               2,37 EUR/kg-closca (rendiment 50%) 
ISMEA (Itàlia)                                            Avellana (mitjana)            Setmana 35               2,27 EUR/kg-closca (rendiment 50%) 

CRISTINA VALLS 

REUS 

Els alumnes beneficiaris dels ajuts 
per menjador escolar a la ciutat 
de Reus per aquest curs 2019-
2020 seran un total de 2.656, 349 
més que el curs passat, el que su-
posa un augment del 15%. La 
convocatòria preveu una dotació 
de prop de 2.300.000 d’euros en-
tre l’Ajuntament de Reus i la Ge-
neralitat, la qual n’assumeix el 
69%. A més, el 91% dels que han 
formalitzat la sol·licitud ja sap si 
serà denegada o no.   

«Creiem que aquestes xifres són 
bones notícies, perquè hi ha mol-
tes més famílies que podran gau-
dir d’aquests ajuts», assegurava 
ahir la regidora de Benestar So-
cial a l’Ajuntament de Reus, 
Montserrat Vilella. De fet, la de-
manda és creixent: 6,7% envers 
l’any passat. «Hem rebut 3.571 
peticions, de les quals 601 han 
estat denegades. La principal cau-
sa de què això sigui així és la su-
peració dels llindars de renda, 
entre altres requisits», afegia.  

Enguany, com a novetat, el con-
sistori complementarà per primer 
cop la subvenció que dóna la Ge-
neralitat de Catalunya a alumnes 
d’educació especial, per tal de fa-
cilitar el pagament del cost a 
aquestes famílies. Cal destacar 
que el consistori sol complemen-
tar l’ajut de la Generalitat per a 
aquelles famílies amb menys re-
cursos econòmics. Per accedir a 

aquests ajuts, l’Ajuntament té en 
compte la conciliació familiar, és 
a dir, que es paguen cinc euros a 
les famílies que superen els llin-
dars establerts per la Generalitat 
en els casos que els tutors treba-
llin fora en horari escolar i que 
compleixin els requisits de l’ajun-
tament. A banda d’aquests casos, 
però, l’Ajuntament també comple-
menta a les famílies en situació 
de conciliació familiar que rebin 
mitja subvenció de la Generalitat 
(fins a arribar als cinc euros). 
D’aquesta manera es concedeix 
l’ajut que més afavoreix a les fa-
mílies, tot mantenint el suport en 
cas de ser monoparentals.  

Pel que fa a les famílies que re-
bin mig ajut i així ho sol·licitin, 
també podran compactar l’ajut, 
tret que s’haurà de fer constar a la 
sol·licitud.  

Per últim, hi ha un quart aspec-
te rellevant, on la responsabilitat 
recau en la família beneficiària. 
En aquesta línia, a la ciutat, l’ajut 
màxim que es pot rebre amb el 
complement de l’ajuntament és 
de 6,10 euros (en comptes dels 
6,20 euros marcats per la Genera-
litat de Catalunya). Amb aquesta 
mesura, el consistori vol conscien-
ciar les famílies, de forma simbòli-
ca, del fet que el pagament del 
servei té un cost.

Escola

Imatge d’arxiu d’un menjador escolar de Reus. Enguany, més de 
2.600 alumnes tindran beca.  FOTO: ALBA MARINÉ

La xifra creix per segon any consecutiu amb un 74% de subvencions 
concedides. Enguany hi haurà 349 bene ciaris més que el curs passat

REDACCIÓN 

REUS 

El Ayuntamiento forma 
parte de un frente común 
conjuntamente a una 
cincuentena de 
consistorios más 

El Ayuntamiento de Reus deba-
tirá en el próximo pleno una 
moción para pedir a Endesa que 
condone la deuda que las fami-
lias en situación de pobreza 
energética han contraído con la 
compañía en los últimos años. 
La moción es a raíz de una reu-
nión celebrada el 5 de septiem-
bre en Terrasa, y en la que asis-
tieron la concejala de Benestar 
Social del Ayuntamiento de 
Reus, Montserrat Vilella, y el 
concejal de Empresa i Ocupació, 
Carles Prats. Participaron unos 
cincuenta ayuntamientos que 
recibieron la carta de Endesa 
con la propuesta de que los 
ayuntamientos que tienen fami-
lias vulnerables cofinancien la 
deuda acumulada al 50% o se 
cortará los suministros en estos 
hogares a partir de octubre. Fue 
aquí donde se acordó la moción, 
que se elevará a los plenos pró-
ximamente.  

El texto, además de pedir a 
Endesa que condone la deuda 
de familias en situación de po-
breza energética, también recla-
ma a la suministradora que reti-
re la carta que envió a los ayun-
tamientos e insta al gobierno a 
liderar un frente común para 

obligar a las empresas energéti-
cas a cumplir con la ley . 

Ayuntamientos, Generalitat, 
las Diputaciones, las dos entida-
des municipalistas y la Aliança 
Contra la Pobresa Energètica es-
tán trabajando una propuesta 
conjunta con el objetivo de pre-
servar los derechos de las perso-
nas y familias en situación de 
pobreza energética, de acuerdo 
con la Ley 24/2015 que impide 
cortar el suministro a los hoga-
res que disponen del informe de 
exclusión residencial y vulnera-
bilidad energética. 

Paralelamente, la concejalía 
de Benestar Social del Ayunta-
miento de Reus ha activado este 
2019 un nuevo servicio de audi-
torías energéticas en viviendas 
donde viven personas mayores 
o con discapacidad, con dificul-
tades de movilidad y en situa-
ción de pobreza energética. 
También ha puesto en marcha el 
proyecto A-Porta, que aconseja 
el vecindario de 525 viviendas 
situadas en Horts de Miró sobre 
el consumo energético. Además 
de estas dos iniciativas específi-
cas, el Punto de Asesoramiento 
Energético de Reus ha realizado 
unas 1.500 atenciones indivi-
duales desde 2017. 

Suministro
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Llum de gas 

TRIBUNA

La companyia Endesa i una 
bona colla de municipis cata-
lans –36 de la demarcació de 
Tarragona– estan enfrontats 
per la pretensió de la primera 
que els segons assumeixen el 
50 per cent del deute acumu-
lat per persones que pateixen 
pobresa energètica.
És un eufemisme benevolent 
que realment significa que 
no tenen prou recursos eco-
nòmics. Malviuen i no poden 
pagar ni la llum. I el bony no 
és menor. Unes 25 mil per-
sones han deixat de pagar 21 
milions d’euros durant els 
últims quatre anys. I ara els 
dirigents de l’elèctrica diuen 
als consistoris que es rasquin 
la butxaca i posin damunt 
la taula la meitat d’aquesta 
quantitat el que suposaria 
desemborsar 10,5 milions.

La jugada de l’empresa ha 
provocat el rebuig municipal 
que parla de la pressió inac-
ceptable i d’una amenaça ve-
lada de tallar a llum a partir 
de l’1 d’octubre. La majoria 
de consistoris ja tenen prou 
dificultats econòmiques per 
atendre les creixents neces-
sitats generals de les ciutats 
i dels seus veïns sense de-
sequilibrar els comptes per 
a claudicar davant el repte 
que els planteja l’empresa 
sobre una qüestió mal resol-
ta. Ja fa massa anys que les 
empreses elèctriques i les 
administracions públiques 
–ajuntaments, Generalitat i 
Estat– mantenen un pols per 
trobar un acord satisfactori 
que doni resposta a una crua 
realitat social. Unes defensen 
legítimament els interessos 
dels seus accionistes i els 
altres els drets democràtics 
inalienables dels ciutadans. 
I costa d’entendre que com-
panyies que desenvolupen 

accions del que s’anomena 
responsabilitat social corpo-
rativa no hagin trobat la clau 
de tomb conjuntament amb 
els polítics per tallar una san-
gonera que a uns els provoca 
cost d’imatge –empresaris i 
representants públics– i als 
«morosos» un patiment in-
necessari. El que s’ha acordat 
i legislat fins al moment al 
respecte és insuficient. No 
voldria creure que les empre-
ses estan jugant a «fer llum 

de gas» als clients i a les ad-
ministracions. A fer-los ba-
llar el cap i fer-los dubtar de 
les seves reivindicacions. Els 
cinèfils recordaran la mag-
nífica pel·lícula Llum de gas 
dirigida per George Cukor 
l’any 1944 amb Ingrid Berg-
man, Charles Boyer i Josep 
Cotten com a principals pro-
tagonistes. Una obra mestra 
que recrea com es pot arribar 
a destruir la percepció de la 
realitat que té una persona 
amb sorolls estranys i llums 
que s’encenen i s’apaguen 
misteriosament. 

La pobresa en general 
i la pobresa energètica en 
particular no són un guió 
cinematogràfic si no una 
crua realitat que cal entomar 
amb sensibilitat, valentia i 
responsabilitat. La pel·lícula 
d’una vida digna comença 
quan s’obren les llums de la 
sala, no quan s’apaguen. 

JOSEP MARIA ARIAS

Periodista

El que s’ha 
acordat i lesgislat 
és insuficient

25.000 persones 
han deixat de 
pagar  21 MEUR

Ciutadans no participarà als 
actes institucionals de la Diada

POLÍTICA

La portaveu de Ciutadans (Cs) 
a l’Ajuntament de Reus, Débo-
ra García, va anunciar ahir que 
«Ciutadans no participarà en 
cap acte institucional de la Dia-
da». García explica que això serà 
així perquè «els partits separa-
tistes s’han apropiat d’aques-
ta festa organitzant actes que 
exclouen més de la meitat de 
la societat». La portaveu de Cs 
aposta per la celebració d’una 
«Diada  que sigui representativa 
de tots els reusencs i que no es-

tigui instrumentalitzada al ser-
vei d’una ideologia que busca el 
trencament i la confrontació».  
En aquest sentit, la portaveu de 
la formació taronja recorda que 
«des de Ciutadans sempre s’ha 
proposat com a festivitat de 
Catalunya la Diada de Sant Jor-
di». L’Esquerra Idependentista 
del Camp ha organitzat avui a 
les 20 h. una marxa de torxes 
i demà, a les 19.30h, la tradici-
onal manifestació unitària des 
del Mercat Central.  

M.P.

L’empresa que s’encarrega de fer 
el manteniment de l’enllumenat 
públic a Reus va detectar, durant 
una inspecció duta a terme ahir 
al matí, «una avaria que feia sal-
tar el quadre elèctric ubicat a la 
plaça Prim» i que, les darreres 
nits, havia deixat sense llum tant 
la mateixa plaça com el carrer 
Monterols i el seu entorn. Tot i 
que l’empresa només té constàn-
cia d’incidències dimecres passat 
i dissabte, aquest diumenge tam-
poc no hi havia llum. 

Fonts municipals expliquen 

que, arran de la identificació de 
l’avaria, «s’ha deixat fora de ser-
vei la línia que feia el mal contac-
te, que es correspon amb un qua-
dre auxiliar que només s’utilitza 
quan hi ha actes subsidiaris i no 
forma part de l’enllumenat pú-
blic». Un cop fet aquest pas, se-
gons detallen les mateixes fonts, 
«s’ha restablert la llum pública» 
d’aquest punt. 

Tot i que la plaça Prim i Mon-
terols ja no estiguin a les fos-
ques, el problema encara no està 
solucionat i caldrà dur a terme 
més endavant una nova inter-

venció per donar per tancada la 
incidència. Des de l’Ajuntament 
concreten que «ara es mirarà de 
tornar a restablir la línia que s’ha 
deixat fora de servei» però apun-
ten que això «serà més endavant, 
probablement passades les festes 

de Misericòrdia, tot i que no hi ha 
una data concreta». Operaris ja 
havien estat treballant en el ma-
teix assumpte divendres però, en 
aquell moment, no el van poder 
solucionar tampoc de manera 
provisional.

VIA PÚBLICA

La llum torna a Prim  
però l’avaria es 
repararà més tard
El quadre elèctric que afectava l’entorn del carrer 

Monterols s’arreglarà passat Misericòrdia

GERARD MARTÍ

Els fanals de la plaça, de nou il·luminats ahir al vespre. 

Reus, al front municipalista per 
respondre a Endesa

BENESTAR

La regidora de Benestar Social, 
Montserrat Vilella, i el regidor 
d’Empresa i Ocupació, Carles 
Prats, van assistir el 5 de setem-
bre a la reunió que es va fer a 
Terrassa en què van participar 
uns 50 ajuntaments que van 
rebre la carta d’Endesa amb la 
proposta que els ajuntaments 
que tenen famílies vulnerables 
cofinancin el deute acumulat al 
50% o es tallaran subministra-
ments a partir de l’octubre. A la 
reunió es va acordar una moció 

que s’elevarà als plens pròxi-
mament i es va signar una de-
claració conjunta, que exigeix 
a Endesa que condoni el deute 
que les famílies en situació de 
pobresa energètica han contret 
amb la companyia en els dar-
rers anys. El text també reclama 
a la subministradora que retiri 
la carta que va enviar als ajun-
taments i insta el govern a lide-
rar un front comú per obligar 
les c0mpanyies a complir amb 
la llei 24/2015.

Redacció

Els diferents canvis que l’empre-
sa municipal Reus Transport ha 
aplicat a algunes de les rutes del 
bus urbà coincidint amb l’inici 
del nou curs escolar van entrar 
ahir en funcionament. Així, la 
Línia 60 modifica el recorregut 
al seu pas per Mas Iglesias per 
estendre el servei fins a la urba-
nització Mercader i a la Bibliote-
ca Pere Anguera. 

El pas implica la creació de 
parades noves davant de la Bi-
blioteca Pere Anguera i a la ur-
banització Mercader –a la plaça 
de Marià Manent–, l’anul·lació 
de la parada Maria Aurèlia Cap-
many i el desplaçament uns me-

tres de la parada Escola Eduard 
Toda 1, i no afectarà les freqüèn-
cies. Les dues associacions de 
veïns de Mas Iglesias mostraven 
el seu malestar aquests dies per 
la decisió d’eliminar la parada 
Maria Aurèlia Capmany en lloc 
de desplaçar-la a l’avinguda de 
Salou com des d’ambdues enti-
tats es voldria. 

D’altra banda, la Línia 50, la 
de l’Aeroport, recupera els ho-
raris i la freqüència de pas que 
tenia al juny, després d’haver 
ofert un servei especial durant la 
temporada turística. A les Línies 
20 i 21, sense haver de fer cap 
modificació d’horaris ni de re-
corregut, s’han fet dues parades 

noves a l’avinguda de Sant Ber-
nat Calbó, prop de la plaça del 
Santuari, per donar servei a la 
Fundació Alzheimer Rosa Ma-
ria Vivar, el qual hauria d’entrar 
en funcionament a l’octubre. La 
Línia 11 no modifica cap horari, 

però incorpora una parada nova 
amb plataforma, Vidal i Barra-
quer 1, en direcció Oques. Reus 
Transport ha tancat el primer 
semestre de 2019 amb 1.353.008 
usuaris, un 2,7% més que l’any 
anterior.

GERARD MARTÍ

La urbanització Mercader s’incorpora al traçat de la Línia 60. 

Entren en vigor els 
canvis a la Línia 60 de bus 
i a les 50, 20, 21 i 11 

MOBILITAT

Mas Iglesias, en contra d’alguns dels moviments

Detingut un jove de 17 anys 
amb drogues a Països Catalans

POLICIAL

Una patrulla de la Guàrdia Ur-
bana de Reus va detenir el pas-
sat dissabte, dia 7 de setembre, 
a quarts d’una de la matinada, a 
Reus, un jove menor de 17 anys 
per un delicte contra la salut 
pública. Els fets van tenir lloc 
a l’Avinguda Països Catalans i 
segons informa la Guàrdia Ur-
bana de Reus es va identificar 
un grup de joves, amb un total 
de quatre persones relaciona-
des. Tot seguit es va procedir a 
la detenció del menor, que va 

ser traslladat a comissaria, al 
qual se li va intervenir 27 grams 
d’speed, 5 grams de metanfeta-
mina i 8 grams d’èxtasi. A més, 
el detingut portava 105 euros 
en metàl·lic. D’altra banda, el 
passat 7 de juny, la Guàrdia Ur-
bana va detenir un veí Castelló 
de la Plana de 50 anys com a 
presumpte autor d’un delic-
te contra la salut pública. Els 
agents el van enxampar mentre 
estava venent droga en ple pas-
seig Prim. 
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L'Ajuntament de Reus se suma al front comú

municipalista per respondre a la carta enviada per

ENDESA

Europa Espanya Català

La regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, i el regidor d'Empresa i Ocupació, Carles Prats,

van assistir el passat dijous 5 de setembre a la reunió que es va fer a Terrassa en què van

participar uns cinquanta ajuntaments que van rebre la carta d'Endesa amb la proposta que els

ajuntaments que tenen famílies vulnerables cofinancin el deute acumulat al 50% o es tallarà els

subministres en aquestes llars a partir de l'octubre. A la reunió es va acordar una moció que

s'elevarà als plens pròximament i es va signar una declaració conjunta, que exigeix a Endesa que

condoni el deute que les famílies en situació de pobresa energètica han contret amb la companyia

en els darrers anys. El text també reclama a la subministradora que retiri la carta que va enviar als

ajuntaments i insta el govern a liderar un front comú per obligar les empreses energètiques a

complir amb la llei 24/2015.

A hores d'ara, ajuntaments, la Generalitat, les quatre Diputacions, les dues entitats municipalistes i

l'Aliança Contra la Pobresa Energètica estan treballant una proposta conjunta a Endesa amb

l'objectiu de preservar els drets de les persones i famílies en situació de pobresa energètica,

d'acord amb la Llei 24/2015 que impedeix tallar el subministrament a les llars que disposen de

l'informe pertinent d'exclusió residencial i vulnerabilitat energètica.

Mesures per fer front a la pobresa energètica

La Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus ha activat aquest 2019 un nou servei

d'auditories energètiques en habitatges on viuen persones grans o amb discapacitat, amb

dificultats de mobilitat i en situació de pobresa energètica.

També ha posat en marxa el projecte A-Porta, que aconsella al veïnat de 525 habitatges situats a

Horts de Miró sobre el consum energètic.

A més d'aquestes dues iniciatives específiques, el Punt d'Assessorament Energètic de Reus ha

realitzat unes 1.500 atencions individuals des de 2017. A l'assessorament, cal afegir que quan es

detecten consums excessius d'aigua es regalen airejadors per les aixetes i reductors de consum

per cisternes, cedits per Aigües de Reus, i en un futur es preveu instal·lar bombetes de baix

consum a les llars vulnerables durant la realització de les auditories energètiques, per fomentar

una reducció del consum i per tant de la despesa energètica.

De manera grupal, l'Ajuntament organitza tallers d'estalvi energètic a petició de les entitats.

I des del mes de maig fins al 31 d'octubre, es pot sol·licitar l'ajut per fer front a la pobresa

energètica que ofereix l'Ajuntament de Reus. Una convocatòria dotada amb 70.000 euros i

ampliable a 143.000.

A més, durant els mesos de novembre i desembre, des de la Regidoria de Benestar Social de

l'Ajuntament de Reus es va trucar per telèfon, de manera personalitzada, a 446 famílies en

situació de pobresa energètica per tal de recorda'ls-hi que el termini per sol·licitar el nou bo social

acabava el 31 de desembre. Una informació rellevant, ja que la concessió d'aquest nou bo social



suposa automàticament la concessió del bo tèrmic. Dues mesures que suposen una ajuda

considerable a les famílies en situació de vulnerabilitat per tal de poder fer front a les despeses de

la llum i del gas.

Informació a Internet

L'Ajuntament de Reus també posa a l'abast de la ciutadania el web de la Taula de la Pobresa

Energètica de Tarragona i Reus , on es donen consells per estalviar energèticament i on

s'expliquen totes les actuacions que es fan en aquest àmbit.
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Reus se suma al front comú municipalista per

respondre a la carta enviada per Endesa

Europa Espanya Català

La regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella , i el regidor d'Empresa i Ocupació, Carles Prats

, van assistir el passat dijous 5 de setembre a la reunió que es va fer a Terrassa en què van

participar uns 50 ajuntaments que van rebre la carta d'Endesa amb la proposta que els

ajuntaments que tenen famílies vulnerables cofinancin el deute acumulat al 50% o es tallarà els

subministres en aquestes llars a partir de l'octubre.

A la reunió es va acordar una moció que s'elevarà als plens pròximament i es va signar una

declaració conjunta , que exigeix a Endesa que condoni el deute que les famílies en situació de

pobresa energètica han contret amb la companyia en els darrers anys. El text també reclama a la

subministradora que retiri la carta que va enviar als ajuntaments i insta el govern a liderar un front

comú per obligar les empreses energètiques a complir amb la llei 24/2015.

A hores d'ara, ajuntaments, la Generalitat, les quatre Diputacions, les dues entitats municipalistes i

l'Aliança contra la pobresa energètica estan treballant una proposta conjunta a Endesa amb

l'objectiu de preservar els drets de les persones i famílies en situació de pobresa energètica,

d'acord amb la Llei 24/2015 que impedeix tallar el subministrament a les llars que disposen de

l'informe pertinent d'exclusió residencial i vulnerabilitat energètica.


