Llum tallada i fred a casa: Catalunya 2015
Barcelona, 5 de febrer de 2015-. Ahir al Parlament de Catalunya el Conseller
d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, va afirmar que per motius econòmics ningú passa
fred a Catalunya i que no hi ha talls de subministrament. Aquestes afirmacions no
contemplen la realitat del què passa avui a les llars vulnerables de Catalunya.
Des del Fuel Poverty Group s’ha atès a més de 500 llars vulnerables i la realitat que
s’ha copsat en el dia a dia de treball al carrer no té res a veure amb el que ahir es va
dir al Parlament de Catalunya.
Segons Núria Salas, portaveu de Fuel Poverty Group, “efectivament hem trobat
famílies a qui se‘ls ha tallat l’electricitat. Hem hagut de fer les gestions per evitar que
això passi i per tornar a reconnectar-les havent de pagar un deute enorme. Hi ha
moltes llars que viuen al límit, en la corda fluixa, a qui una petita variació del preu del
kWh els pot suposar perdre els subministres”.
Les situacions de precarietat que es detecten són tals com: persones que no poden
dutxar-se amb aigua calenta, llars que cuinen amb càmping-gas per no encendre la
cuina elèctrica, habitatges on la calefacció no s’encén mai, escalfadors d’aigua que
només s’encenen 20 minuts abans de la dutxa de la canalla, entre d’altres. El Fuel
Poverty Group va presentar el passat mes de novembre un estudi en el que es
detectava a L’Hospitalet de Llobregat que 8 de cada 10 famílies en situació de
vulnerabilitat social no escalfen casa seva a causa del preu de l’energia.
Núria Salas valora la feina dels ajuntaments per fer front a la pobresa energètica amb
els seus recursos però destaca que “en la societat catalana encara a dia d’avui hi ha
gent a qui se li talla la llum i hi ha famílies que passen fred a dins de casa seva”. Insta
al govern a activar amb la màxima celeritat el Fons de Subministraments Socials i dur
a terme mesures proactives i de prevenció que evitin la cronificació de la problemàtica.

El projecte Fuel Poverty Group lluita contra la pobresa energètica, un fenomen que ja afecta a més del
13% de la població i seguirà en augment. Les més sensibles de patir-ne són aquelles que tenen menys
poder adquisitiu, i sovint coincideix que viuen en habitatges en males condicions. La pobresa energètica
té conseqüències en la salut, economia i benestar de les persones. Per a més informació:
http://energiajusta.org
La Fundació ABD Acció, Benestar i Desenvolupament és una organització d'iniciativa social sense
ànim de lucre que treballa en el desenvolupament de projectes orientats a promoure i millorar la qualitat
de vida de la ciutadania i, especialment, d'aquells que es troben en situació de major vulnerabilitat social.
Ecoserveis estudia temes relacionats amb energia i societat des del 1992, en col·laboració amb altres
entitats, a nivell europeu, estatal i local. Conscients i segurs que es poden reduir les agressions al medi
ambient i millorar la vida de les persones, pel coneixement i l’accés a tecnologies alternatives, l’equip
d’Ecoserveis participa en projectes que estudien les facetes de la relació entre energia i societat.
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