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Prova pilot de
Circuits Solidaris

LLARS · El manteniment dels serveis de casa es complica per a les famílies
vulnerables A TRES · Projecte d’ajuts d’Endesa, Creu Roja i els instal·ladors
Els habitatges tutelats per a persones grans o en risc
d’exclusió afavoreixen la reinserció ■ ANDREU PUIG
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na llar sense condicions també pot ser
una dificultat per a les
persones amb vulnerabilitat social. La crisi i la falta d’ingressos impedeix
que força famílies dediquin els diners necessaris per al manteniment dels serveis d’aigua, llum o
gas. Un projecte pilot al Baix Llobregat pretén ajudar aquestes famílies i avaluar les possibilitats
d’ampliar aquesta mena d’ajuts al
manteniment de la llar. La Fundació Endesa, el Gremi d’Instal·ladors del Baix Llobregat, Gremibaix
fundació i la Creu Roja han firmat
aquesta setmana un acord per posar en marxa la iniciativa Circuits
Solidaris, que busca reformar la
instal·lació elèctrica de les persones que es troben en risc d’exclusió i no poden afrontar una despesa d’aquesta mena. La prova pilot
es farà al Baix Llobregat.
El president de Creu Roja a Catalunya, Josep Marqués, va explicar en l’acte de presentació que el
pla “pot ajudar a fer un pas més
per ajudar a resoldre situacions de
risc”. El subdirector general d’operacions d’Endesa, Josep Maria Esteve Sorigué, va destacar que
“amb Circuits Solidaris s’ha fet un
pas endavant i s’ha unit l’experiència de tres entitats diferents per
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L’envelliment de les canonades d’alguns domicilis aconsella que siguin
canviades per evitar ensurts ■ LLUÍS CRUSET

construir un nou model i fer que
aquest projecte, amb repercussió
social, sigui viable jurídicament,
tècnicament i amb seguretat per a
tots els implicats”.
La iniciativa començarà amb
una primera inversió de 10.000
euros per part de la Fundació Endesa, que es farà servir per afrontar les despeses d’infraestructura i

logística, així com per abastir un
primer dipòsit de les peces necessàries per a les reparacions.
El cinquè estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
a Catalunya advertia que el 58% de
les persones ateses per l’entitat,
especialment les majors de 65
anys, tenia problemes per tenir la
llar a una temperatura òptima. ■

Sant Joan de Déu ha iniciat un projecte de finançament col·lectiu per
aconseguir els 1.900 euros
necessaris per moblar un
habitatge per a persones
sense llar. El projecte el
duu a terme l’Obra Social
de Sant Joan de Déu.
Un allotjament adequat
i estable esdevé un element fonamental en el
procés de recuperació de
les persones en risc d’exclusió. L’entitat ja disposa
i gestiona 45 habitatges a
Barcelona, i dóna allotjament a 70 persones l’any.
Es financen a través dels
fons de l’Obra Social.
Ara se’n munta un altre

a través del micromecenatge social. Convertir un
pis en una llar és el lema
d’una campanya que té
adreça electrònica pròpia:
www.implica-t.org. A banda de la feina de conscienciació, el projecte promou
la solidaritat i l’atenció integral a les persones.
Les diferents ONG del
tercer sector han detectat
durant els últims anys
que, a banda d’ajudar persones en risc d’exclusió, la
millor manera de fer que
se’n surtin és aconseguir
que tinguin una feina fixa.
Per això totes les grans
ONG han començat diversos programes de reinserció, reciclatge i recerca laborals fins a finals del
2104. ■

