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Retrets al govern per la inacció
contra la pobresa energètica
a Les entitats lamenten que ha passat l’hivern i els compromisos no s’han complert a Cap notícia

sobre el fons solidari de subministraments bàsics que s’havia de constituir a finals de febrer
Sònia Pau

La xifra

BARCELONA

Sense notícies del Fons de
Subministraments Bàsics, el fons solidari que fa
mesos va planejar la Generalitat d’on haurien de sortir les ajudes econòmiques
per a les famílies que no
poden fer front a les factures de la llum, l’aigua o el
gas. Però tampoc hi ha notícies de les propostes de
millora per evitar els talls
de subministraments bàsics en les llars que demostren una situació de vulnerabilitat que a mitjan
març la Taula del Tercer
Sector Social va presentar. És per això que la Taula, que agrupa prop de
4.000 entitats socials, i
també l’Aliança Contra la
Pobresa Energètica van
tornar a lamentar ahir la
passivitat del govern contra la pobresa energètica.
“La dimensió social de
la pobresa energètica és

ple– s’han agreujat els últims anys en molts països
d’Europa, a Catalunya i a
tot l’Estat ha estat pitjor.
A Catalunya, 1,2 milions
de persones han de dedicar més d’un 10% dels
seus ingressos a pagar els
subministraments bàsics
de la llar, i com a mínim
385.000, segons l’Idescat,
no poden mantenir la llar
a una temperatura ade-
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famílies, només, s’havien pogut acollir a la moratòria per
evitar talls de llum, aigua o
gas el desembre passat.

Les entitats socials es queixen que s’ha acabat l’hivern sense mesures efectives contra la pobresa energètica ■ LL. SERRAT / ARXIU

un repte de tal magnitud
que només el podem resoldre a través de l’actuació
conjunta coordinada de la
ciutadania, els moviments
socials, les empreses, el
tercer sector, els ajunta-

ments i el govern”, va plantejar ahir la presidenta de
la Taula, Àngels Guiteras,
després de la celebració
d’un curs sobre aquest tema en el marc de la Universitat Menéndez Pe-

layo-Centre Ernest Lluch,
que va aplegar experts internacionals al Centre de
Cultura Contemporània
de Barcelona (CCB).
Si bé les diferents ponències del curs han evi-

denciat que les situacions
de pobresa energètica
–no poder mantenir la llar
a una temperatura adequada tant a l’estiu com a
l’hivern, però també no
poder cuinar, per exem-

quada. Els motius són
l’augment exagerat del
preu dels subministraments, la reducció d’ingressos en moltes famílies
i també la mala qualitat
del material de construcció en molts habitatges.
Les entitats recorden
que el Fons de Subministraments Bàsics havia
d’entrar en funcionament
a finals de febrer i fins i tot
el govern va aprovar una
partida de deu milions en
el pressupost per crear-lo.
El seu objectiu ha de ser cobrir els impagaments de famílies sense recursos. ■

Es reforcen les activitats
d’estiu per a infants en risc
a L’objectiu és cobrir

les opcions d’oci, però
també assegurar-los
l’alimentació bàsica

Redacció
BARCELONA

Evitar que algun infant es
passi l’estiu a casa o al carrer sense res a fer per falta
de recursos és l’objectiu
del pla que la consellera de
Benestar Social i Família,
Neus Munté, va presentar
ahir al Parlament. En resum, va anunciar que es
destinarà més d’un milió
d’euros a activitats en
una setantena de centres
oberts –nou més que a l’estiu passat– en els quals hi

aniran més de 2.000 menors perquè puguin tenir
les necessitats bàsiques
cobertes. També s’oferiran beques d’entre el 65 i
el 100% del preu de l’estada a la Xarxa Nacional
d’Albergs (Xanascat) per a
1.200 infants i joves d’entre 5 i 16 anys.
“Per garantir una alimentació saludable, però
també l’accés a l’oci
en condicions d’equitat”,
com va dir la consellera,
es potenciarà el programa
Jugar i llegir, pensat per
fer activitats per promoure hàbits saludables en 22
municipis, i es destinarà
una partida de 600.000
euros addicionals per ajudar les entitats que realit-

zin programes d’educació,
activitats lúdiques, tallers
lúdics i colònies en el període de vacances escolars. Munté va calcular
que de tot plegat se’n podran beneficiar més de
9.000 nens i joves. A banda, hi ha 1,7 milions d’euros ja previstos.
Precisament, diferents
entitats dedicades al lleure que organitzen casals i
colònies d’estiu van explicar ahir que encara no han
cobrat les subvencions de
l’estiu passat. Munté va
assegurar després de la
seva compareixença parlamentària que aquestes
entitats aquest mes cobraran més de la meitat
d’aquests diners. Tot i que

Una nena al rocòdrom en unes colònies a l’alberg de Coma-ruga ■ J.C. LEÓN / ARXIU

va mostrar la decisió de
prioritzar el finançament
de les activitats destinades a la infància i als joves en situació de risc, la
titular de Benestar Social va lamentar les dificultats que té el govern
per fer els pagaments.

Pel que fa al Pacte per a
la Infància, Munté va dir
que “és viu i es continua
desplegant a una velocitat
més que correcte”. En
aquest sentit, va indicar
que les actuacions per protegir aquest col·lectiu són
feina de tot l’any. De totes

maneres, tal com ja es va
fer l’estiu passat, es vol
col·laborar en xarxa amb
entitats, ajuntaments i
consells comarcals per facilitar opcions per al
temps d’oci i per cobrir les
necessitats alimentàries
durant les vacances. ■

