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Pàgines 2 a 6 LLL

«Avivar la pobresa energètica»
REUTERS / JON NAZCA

REUTERS / JON NAZCA

33 Un senyor gran entra un braser al seu domicili de Ronda (Màlaga). A la dreta, un cambrer serveix els seus clients al costat d’un calefactor de gas també a la localitat de Ronda, ahir.
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del servei

Beneficis a costa del benestar
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L’alça de l’energia deixa un nombre creixent
de famílies sense accés al subministrament
MAX JIMÉNEZ BOTÍAS
BARCELONA

Entre el 2007 i el 2010 s’ha duplicat el nombre de famílies a qui Càritas ha de pagar la factura del subministrament energètic. El 43% de
la població que atén Creu Roja viu
en domicilis on no es pot posar en
marxa la calefacció. Malgrat que
l’exclusió energètica no es considera un problema en si mateix a
Espanya, segons un estudi portat
a terme en cinc països europeus la
realitat social sembla decidida a
demostrar que el cost dels subministraments energètics deixa en el
que es considera pobresa energètica una quantitat creixent de famílies a Espanya. Així ho posa de manifest Ecoserveis, una oenagé especialitzada en temes d’eficiència
energètica.
Si una família no té «capacitat
de mantenir casa seva amb unes
condicions adequades de temperatura a un preu just», es troba
en situació d’exclusió energètica.
Aquest és el concepte a l’ús per definir aquest creixent fenomen social que, malgrat tot, a Espanya no
es considera com a tal, tot i que,
segons estudis d’Ecoserveis, «més
d’un 10% de la població espanyola pateix pobresa energètica». La
mateixa organització puntualitza que a «Catalunya gairebé el 13%
de la població declara que no pot
mantenir la vivenda a temperatura adequada», cosa que té conseqüències sobre la salut de les per-

sones, les relacions familiars i el rendiment acadèmic.
«La pujada de la llum no fa més
que accentuar el problema», afirma
Núria Salas, responsable de projecte d’ABD, oenagé que desenvolupa,
juntament amb Ecoserveis, iniciatives per evitar o pal·liar l’exclusió
energètica. «Hem d’afrontar un tipus
de pobresa a què no estàvem acostumats i que afecta famílies de classe mitjana, que es veuen obligades
a reduir els consums d’energia perquè ja no poden pagar la factura que
pagaven», afegeix.

Qualitat de la vivenda
Aquesta associació assessora les famílies afectades amb l’objectiu de
reduir els consums i, per tant, el cost
de l’energia que han de pagar, en el
qual intervenen factors com la qualitat dels edificis. «Més del 50% del
parc de vivendes a Espanya està
construït sense criteris d’eficiència
energètica, i un 16% presenta humitats, goteres o altres problemes»,
destaca Ecoserveis.
A aquest factor, s’hi uneix la situació de crisi econòmica. El coordinador de la Plataforma per un
Nou Model Energètic, José Vicente Barcia, va advertir que la pujada
de la factura energètica provocarà
que dos milions de domicilis a Espanya no puguin encendre la calefacció aquest hivern, al no poder
afrontar els nous costos que es generaran. H

¿com l’afecta el ‘COP DE tarifa’?

ue ningú se senti enganyat. El percentatge en el
descens del consum d’electricitat va directament relacionat amb el mateix percentatge
d’augment en els preus. Les elèctriques tenen uns costos de producció perquè puguem consumir una energia que és a la xarxa
per quan la necessitem.
¿Què vol dir això? Doncs que
tant si consumim com si no hem
de pagar aquests costos i els beneficis i impostos que generen.
I és que, encara que ells no ho diguin, aquestes empreses tenen
grans beneficis. Consumim el

¿On és el
sentiment
cristià del PP?
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Consumim el que
consumim, les
empreses volen tenir
els mateixos beneficis
que consumim, ells volen seguir generant els mateixos ingressos i si no
consumíssim res, l’electricitat la pagaríem en forma d’impostos fixos.
A més a més, l’Estat cobra una part
d’aquests preus, i si es deixa de consumir, també es redueixen els seus
ingressos.
El més trist de la situació és que

Els ciutadans
sempre acaben
pagant-ho tot
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l’Estat ens està enganyant o, almenys, pretén enganyar-nos dient-nos que hem de consumir
menys per després augmentarnos els preus. Si en lloc de fernos pagar les seves desmesurades despeses, les reduïssin,
aquesta situació seria més sostenible, però ells no volen rebaixar els seus beneficis encara que sigui a costa del benestar social.
Jaume Font
Jubilat
Barcelona

Arruïnats per
una qüestió
de salut

L’

esprés de veure la nova
pujada de la llum, se
m’encongeix l’ànima al
pensar en aquells jubilats amb
pensions mínimes que hauran
d’apagar el calefactor per pagar
les medecines, o en aquelles famílies que dormen a la mateixa habitació per estalviar calefacció.
Em sento avergonyit que aquells
que es fan dir catòlics cometin
aquests abusos. A Grècia i Portugal
aquesta mena de situacions ja es
produeixen. El camí és clar: enfonsar-nos. Com a cristià practicant i indignat em bull la sang
quan veig la injustícia. El PP i el
cristianisme són com l’aigua i
l’oli.

m sembla sorprenent
l’anunci de la nova pujada
de l’electricitat. Ja he perdut el compte dels increments que
hem anat tenint aquest any, però
el que tinc clar és que cada vegada
paguem més amb menys perquè,
en el millor dels casos, els sous estan congelats o s’han reduït. En el
pitjor, no hi ha sou. En ple debat
sobre pobresa energètica, de cases
que no poden encendre ni la calefacció ni gairebé la llum per no
gastar, ¿s’aprova un nou increment que no fa més que avivar-la?
Des de que va tenir lloc la liberalització del mercat elèctric hem anat
de mal en pitjor i, com sempre, qui
paga és el ciutadà.

augment de preu de la
tarifa elèctrica per a
l’any 2013 pot tenir uns
efectes terribles per a la gent que
menys s’ho mereix. Per exemple,
un augment tan desproporcionat pot arruïnar l’economia
d’aquelles persones que per desgràcia i per qüestions de salut necessiten estar enganxats a una
màquina que al seu torn està endollada a la xarxa elèctrica durant tot el dia. No és un luxe, sinó
d’una necessitat per poder gaudir d’una mica més de salut. I el
pitjor és que moltes d’aquestes
persones tenen un sou mínim o
una pensió que només pot qualificar-se de vergonyosa.
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