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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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