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Barcelona crea llocs de feina
contra la pobresa energètica
a Cent persones en situació vulnerable rebran formació en auditoria energètica a El conveni entre

l’Ajuntament i entitats socials permetrà diagnosticar la situació de 5.000 llars i fomentar l’estalvi

Els alts preus de l’energia fan que moltes famílies no puguin engegar la calefacció a l’hivern i tinguin problemes de salut ■ JORDI RIBOT / ARXIU

Sònia Pau
BARCELONA

La Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social
(ECAS) i l’Ajuntament de
Barcelona donaran feina a
un centenar de persones
amb dificultats d’accés al
món laboral en un programa de lluita contra la pobresa energètica. El conveni,
dotat amb 2,5 milions d’euros –un 80% del pressupost
va a càrrec de l’Ajuntament–, permetrà formar i
capacitar aquest centenar

de persones com a informadores i auditores energètiques i també contractar-les.
La seva feina serà diagnosticar en sis mesos la situació
energètica de 5.000 llars de
la ciutat i explicar a les famílies com poden estalviar en
el consum d’energia.
La tinenta d’alcalde de
Drets Socials, Laia Ortiz, va
destacar ahir la importància del conveni, gràcies al
qual es formaran persones
perquè tinguin feina i alhora es repercutirà positivament en l’estalvi energètic
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600.000 5
persones a Catalunya tenen
dificultats per mantenir la llar
a una temperatura adequada
a l’hivern i a l’estiu.

milions d’euros, ampliables a
10 és el fons que el 2015 el govern tenia previst per a ajuts
contra la pobresa energètica.

milions va utilitzar l’any
passat el govern per pagar
rebuts d’energia de famílies
vulnerables.

d’altres famílies. “El paper
de l’Ajuntament no és pagar
factures, sinó apoderar la
població i exigir a les elèctriques la seva funció”, va indi-

car Ortiz. El consistori va
concedir l’any passat més
de 5.000 ajudes –780.000
euros– contra la pobresa
energètica. Es calcula que

un 10% dels barcelonins no
poden tenir la llar a una
temperatura adequada ni a
l’hivern ni a l’estiu. Pel que
fa a les companyies, va ex-

La regidora d’Habitatge,
Lluïsa Melgares, va assegurar que només troben collaboració de la companyia
d’aigües, però des que a l’estiu van advertir a les empreses que podrien emprendre accions legals en
contra seva no hi ha hagut
talls en subministraments.
Des de la nova oficina ajudaran les famílies amb problemes en el pagament, les
informaran dels seus drets,
com ara el d’accés als bons
socials, acceleraran canvis de tarifes i les assessoraran en la implantació de
mesures d’estalvi energètic, entre d’altres. ■

Presentació de l’oficina d’atenció a la pobresa energètica
amb la regidora Melgares i l’alcalde, Ballart ■ AJ. DE TERRASSA

Terrassa sancionarà les
companyies d’energia
J. Alemany
TERRASSA

L’Ajuntament de Terrassa
recorrerà a sancionar les
empreses subministradores de serveis que no compleixin la llei 24/2015,
sorgida arran d’una ILP
de mesures urgents per
afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la

pobresa energètica, i que
no demostrin “una responsabilitat social corporativa
més gran” vetllant pel dret
de la gent de tenir aquest
subministraments, segons
va anunciar ahir l’alcalde,
Jordi Ballart, durant la presentació l’oficina municipal d’atenció a la pobresa
energètica i promoció d’eficiència energètica. Ballart

1,1

plicar que l’Ajuntament ha
intervingut en dos casos en
què s’havia tallat el subministraments en llars en situació de vulnerabilitat i
que ara estan fent de mitjancers en un altre.
La presidenta d’ECAS,
Teresa Crespo, va destacar
“el caràcter transformador” del programa, que vol
ser “un nou model de lluita
contra la pobresa energètica”. Els professionals faran
auditories energètiques a
les llars per disminuir l’import de les factures. Una
primera visita serà per diagnosticar la situació de
l’habitatge i després s’oferiran mesures d’estalvi
–un equip amb bombetes i
aïllants, entre altres elements–. L’entitat ABD assumirà la coordinació del
projecte, que és una continuïtat el programa Làbora,
d’inserció laboral.
No va tardar la resposta
d’algunes de les entitats que
formen l’Aliança contra la
Pobresa Energètica (APE),
que van lamentar que
aquestes mesures per apoderar la ciutadania “es presentin en solitari i sense tenir en compte la llei
24/2015 contra els desnonaments i la pobresa energètica”. El Parlament la va
aprovar abans de l’estiu per
impedir desnonaments i
perquè no es talli la llum, el
gas ni l’aigua a cap família
sense recursos. En un comunicat, l’APE i Enginyeria
Sense Fronteres reconeixen que cal abordar la falta
d’eficiència energètica en
els edificis, però adverteixen que no es va enlloc si no
s’actua amb altres mesures,
com “parar els talls com a
principi de precaució, liquidar el deute de les famílies a
càrrec de les subministradores i treballar en l’eficiència energètica per reduir
consums i factures”. ■

va afegir-hi que serà la darrera mesura a implantar,
com ja va passar amb les
multes als bancs per fer
aflorar habitatge buit,
després d’intentar arribar
a acords abans amb les
companyies per establir
protocols per evitar talls
en els subministraments,
com també fan altres ciutats com Sabadell.

