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gran barcelona 3 El preu dels pisos

DISTRICTES 3 Entrevista amb la directora

turístics cau fins a 30 euros el dia r P. 36

del centre La Bonne, de Ciutat Vella r P. 44
LLL
ICONNA/GLÒRIA SÁNCHEZ

CIMERA PER L’ONADA DE FRED

Els municipis
paguen 5 milions
per la pobresa
energètica
Els experts
Ciutats i entitats
es queixen de les
denuncien les «males
«empreses que posen pràctiques» de les
pals a les rodes»
subministradores
EL PERIÓDICO
BARCELONA

L

context polític». No han negat, amb
tot, que la intenció final sigui portar
a terme la mesura.
L’anunci el va fer ahir la comissió
promotora de la renda de ciutadania, després d’haver-se reunit dimecres amb la direcció general d’Economia Social de la Generalitat per
avaluar l’aplicació de la nova renda,
que va entrar en vigor el 15 de setembre passat, que significa que les persones sense ingressos puguin cobrar
564 euros al mes.

Tramitació lenta
Actualment, un total de 26.202 persones estan cobrant la renda mínima, tot i que encara queden 31.000
peticions pendents de tramitació. A
la reunió, el director general, Josep
Vidal, va explicar que s’havien cobert els principals objectius de manera efectiva, tot i que va reconèixer
«algunes incidències menors que
s’han mirat de solucionar».
Sobre la previsió de resolució de
les sol·licituds en tramitació, va informar que s’atendran en els termi-

Els receptors dels
564 euros han de
ser, en principi, més
grans de 23 anys
sense ingressos
Afers Socials
xifra en 26.202 els
beneficiaris, però
n’hi ha 31.000
encara pendents
nis que estableix la llei, i que les primeres resolucions es donaran el gener del 2018.
A la trobada es va plantejar així
mateix el problema que les persones sense sostre, o amb dificultat per
gestionar la sol·licitud via telefònica o web, es puguin informar i assessorar i gestionar la sol·licitud a
qualsevol Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) o d’Afers Socials i Fa-

mílies (OASF) de la Generalitat de
Catalunya.
La comissió va demanar a Afers
Socials que agilitzi les resolucions
presentades. Actualment, encara
estan en tràmit més de 1.800 expedients de sol·licituds de l’antiga
Renda Mínima d’Inserció, que en
cas de resolució positiva percebran
la de ciutadania.
Hi ha 31.000 sol·licituds més, a
data de 14 de novembre, que s’estan tramitant per poder comprovar que compleixen els criteris disposats per la llei. Segons dades del
Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC), que és l’òrgan que tramita
la renda mínima, fins al 14 de novembre s’han fet 194.694 visites a
la web per sol·licitar la cita prèvia
per a la RGC i 118.351 trucades al
telèfon 900 400 012 amb la mateixa finalitat.
D’aquestes trucades, 71.482
s’han atès correctament i han donat lloc a 17.321 cites prèvies. La
suma de visites a la web i trucades
ateses correctament ascendeix a
266.176. H

a pobresa energètica ha costat entre tres i cinc milions
d’euros aquest any als 13
municipis catalans més poblats. La situació va ser denunciada
ahir per l’Aliança contra la Pobresa
Energètica (APE) durant la cimera
per protegir les famílies vulnerables
celebrada a Barcelona arran de l’onada de fred que està prevista per a
aquests dies. La portaveu de l’entitat, María Campuzano, es va queixar
que «no té cap sentit» que els fons públics «paguin a unes empreses subministradores amb guanys multimilionaris».
La convocatòria de l’APE va congregar responsables d’aquestes ciutats i d’entitats municipalistes, a
més de membres de la Taula del Tercer Sector. Segons va explicar Campuzano, els assistents van coincidir
en les «males pràctiques» de les subministradores, ja que tallen el gas,
la llum o l’aigua sense avisar prèviament els serveis socials. Després,
quan aquests els interpel·len, les
companyies tornen a connectar els
serveis.
LA LLEI DEL 2015 ESTÀ VIGENT / «Els muni-

cipis se senten molt sols i demanen
un paper més actiu a la Generalitat
de Catalunya», va descriure la portaveu de l’Aliança contra la Pobresa
Energètica, que va insistir que la
llei 24/2015 està actualment en vigor, i va reclamar que no es confongui la ciutadania dient que aquest
text legal està suspès. «Necessitem
que es denunciïn els talls de subministrament il·legals perquè d’aquesta manera el procés acaba en sanció
per a l’empresa», va assegurar Campuzano.
L’APE calcula que el 10% de la població catalana està en situació de
risc. Malgrat que el gener d’aquest
mateix any es va consensuar un
acord perquè les companyies sufraguessin la meitat de la despesa que
genera la pobresa energètica, les
subministradores encara no han firmat el conveni, fet que provoca que
hagin de ser les administracions pú-

bliques les que afrontin aquesta despesa en solitari.
No obstant, l’APE desconeix quina part d’aquests cinc milions d’euros procedeix de les ajudes de la Generalitat, que ha disposat un fons
de 10 milions. També hi destina
pressupost l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
L’any passat es van produir al voltant de 30.000 talls de subministrament a Catalunya, encara que el que
va generar més repulsa va ser el que
va provocar la mort d’una dona a
Reus. La víctima havia encès una espelma perquè no tenia llum elèctrica a casa i aquesta va calar foc al matalàs i va causar l’incendi mortal.
EL 80% NO DEMANA AJUDA / Campuzano

va reiterar que és imprescindible
que les persones vulnerables recorrin als serveis socials dels seus municipis perquè d’aquesta forma es
pugui actuar. «Falta que se sistematitzin les dades perquè el 80% de casos d’impagaments que revelen les
subministradores són veïns que no
estan anant a demanar ajuda», va
demanar la portaveu. Els 13 municipis convocats es tornaran a reunir
al febrer per avaluar com ha anat
l’hivern. H

L’Hospitalet té
l’aigua blindada
amb la companyia
33L’Ajuntament de l’Hospitalet

de Llobregat i Aigües de Barcelona han firmat un protocol per garantir el subministrament d’aigua
a qui no la pugui pagar, en aplicació de la llei 24/2015. Des de l’any
2012, va explicar ahir la companyia, Aigües de Barcelona bonifica el servei a més de 18.700 famílies a través d’un fons de solidaritat, 3.500 de les quals viuen a
l’Hospitalet. La iniciativa ha suposat 1,4 milions d’euros. L’alcaldessa Núria Marín va agrair a
l’empresa estar «a l’altura de les
circumstàncies. H

