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La factura
de la llum
puja un 6%

El rebut d’electricitat s’ha encarit al gener de 2019 un 6% respecte al gener de l’any passat

La manca d’inversió en
comptadors socials porta a
les energètiques espanyoles
a tancar 2018 amb 4.300
milions € de benefici, molt per
sobre de la mitjana de l’UE

Fins a 43 polítics, molts
d’ells amics del PP d’Albiol,
formen part dels consells
d’empreses energètiques
que controlen el preu de
l’electricitat
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Només l’1% del frau elèctric
és de famílies pobres

Els principals defraudadors elèctrics, segons un informe
d’Endesa, no són els petits consumidors, sinó grans i mitjanes
empreses i domicilis particulars d’alt estànding
Endesa va registrar 26.439 casos de
frau elèctric a Catalunya el 2018 i així
es van recuperar més de 289,9 milions
de kWh defraudats per mètodes com
l’empalmament il·legal i la manipulació d’equips de mesura. En contra
del que pugui semblar, la part més
gran d’aquest frau elèctric el cometen

grans consumidors. De fet, segons
fonts de la companyia, només un 1%
del frau detectat el cometen llars o famílies amb pocs recursos, que punxen
la llum perquè no poden fer front a la
factura, especialment a l’hivern que és
quan és més cara a causa del consum
dels calefactors. La majoria del frau
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prové de “grans clients, ja siguin del
sector alimentari, càrnic, industrial
i, fins i tot, cadenes de supermercats”. Fonts de la companyia, van
assegurar que “el frau està molt més
estès del que podria semblar”. Entre
alguns casos flagrants detectats l’any
passat, hi ha el d’una empresa que
punxava la llum que es dedicava a la
fabricació de gel per al consum humà
i el de quatre hotels de Lloret de Mar
que també funcionaven amb l’energia
piratejada. Els casos dels hotels es
van descobrir arran d’un incendi que
es va produir per haver manipulat els
comptadors.
Notícia del Diari Ara (31/01/2018) de Xavier Grau i
Jordi Mumbrú

Guia ràpida per
estalviar energia a casa
L’Institut Català d’Energia ofereix molta informació pràctica sobre estalvi
energètic a casa, aquí us en fem una petita mostra. Podeu ampliar la
informació a icaen.gencat.cat

Il·luminació
Aprofiteu la llum natural.
Utilitzeu bombetes de baix consum o LED.
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Pinteu de colors clars les parets i els sostres.
Apagueu els llums quan no els necessiteu.

Climatització

Calefacció

Aïlleu les portes i finestres
perquè no entri ni s’escapi
l’aire.

La temperatura de
confort a l’hivern se situa
entre 19 i 21ºC.

A l’hivern ventileu poca
estona, 10 minuts és suficient.

A la nit la podeu
apagar o deixar el
termòstat a 15ºC.

Tingueu cura de la vostra
instal·lació, feu les revisions
adequades i el manteniment
recomanat.

No tapeu els radiadors
amb mobles.

Aire condicionat
La temperatura de confort a l’estiu és de 26ºC.
Quan engegueu l’aire, no refredarà
abans si baixeu més la temperatura.
Apagueu els aparell quan sortiu de casa.

Mantenir el confort a casa
Una bona manera de tenir major confort és augmentar la humitat
de les estances. Els humidificadors fan que la temperatura de confort sigui més baixa, pel que
necessitarem menys escalfor per aconseguir una mateixa sensació de confort. Les plantes
d’interior i els aquaris també ens ajudaran.
A l’hivern, mantingues les portes interiors de casa tancades. D’aquesta manera facilites que els
espais s’escalfin més de pressa, evitant que l’aire calent circuli per tota la casa.

Sabies que...

Segons l’OCU,
els aparells que més contribueixen a
l’ús permanent del teu habitatge, i que
són evitables, solen ser el router i les
impressores. Els segueixen els equips de
música i els ordinadors.

Apagar tot
el que es
queda en
stand-by
significa estalviar
un 10% de tot el
que consumeixes.
Per a un consum
mitjà això són 52€
d’estalvi

Electrodomèstics
Rentadora i assecadora
Carrega totalment la rentadora i fes programes d’aigua freda.
No utilitzis els programes curts, són els que més energia gasten.
Nevera i congelador
Mantingueu la temperatura del frigorífic entre 4º i 5ºC, i la del
congelador a -18ºC.
Si es forma mig dit de gel al congelador, la nevera consumeix el
doble d’energia. Neteja-la regularment i descongela-la un cop l’any.

Existeixen alternatives a les grans companyies
Plantar cara a Endesa, Gas Natural o Iberdrola pot semblar
una bogeria. I té un nom, es diu Som Energia. Aquesta
cooperativa sense ànim de lucre d’energies renovables va
néixer el 2011 per obrir una via alternativa al consum elèctric.
El boca a orella els va a favor i la creixent sensibilitat pels
projectes netament ètics els ha fet créixer. Amb només set
anys de vida ja abasten seixanta mil famílies i tenen quaranta
mil socis. somenergia.coop

L’Ajuntament de la
moció de censura
de PP, PSC i C’s
tanca l’oficina
d’assessorament
energètic
L’Ajuntament de Badalona liderat per l’alcaldessa Dolors Sabater va iniciar el 2017 una
campanya d’assessorament per a lluitar contra
la pobresa energètica i per a la reducció del
consum. Les oficines municipals van atendre
més de 1200 visites i els tècnics municipals van
contactar amb més de 300 comerços.

Estalvi mitjà de 15 euros mensuals per
família i 432 euros anuals per comerç
L’estalvi aconseguit assoleix una mitjana de 15
euros/mes per família assessorada. Correspon
als ajustaments proposats pel que respecta
a ajustar la potència contractada, canvis de
tarifa, o bé comprovant que hi ha famílies que
acompleixen els requisits per obtenir l’aplicació
del bo social. Es va ajudar a tramitar més de
100 bons socials a les diverses famílies assessorades. Pel que fa als comerços de la ciutat
la mitjana d’estalvi ha estat de 432 €/any per
comerç assessorat.

El servei que va posar
en marxa Dolors Sabater
va ajudar a més de 1200
famílies a estalviar 15€
mensuals de mitjana de la
factura de la llum
Tancament del govern de la moció de
censura sense nou avís
Al desembre de 2018 es va conèixer que el
servei que prestava aquesta oficina es tancava
sense nou avís. Els responsables de la moció
de censura de PP, PSC i C’s no han donat cap
explicació i es desconeix si es tornarà a posar
en marxa o no. Dolors Sabater, de Guanyem
Badalona en Comú, ja ha anunciat que l’Ajuntament no pot prescindir d’aquest servei bàsic
i promet posar-ho en marxa immediatament
recuperi l’alcaldia de Badalona.

Com actuar en
cas d’incendi

El foc és a casa vostra
i NO podeu sortir
Aneu cap a un lloc on us puguin veure
des de l’exterior i tanqueu totes les
portes que travesseu.
Poseu roba mullada (llençols, tovalloles, samarretes...) a les escletxes de la
porta per evitar el pas del fum.

Truqueu al 112 i feu-vos veure des
de l’exterior.

El foc és en un altre pis
i l’escala és plena de fum
Quedeu-vos a casa i no intenteu
sortir; el lloc més segur és casa vostra.
Si intenteu sortir per una escala plena
de fum, la vostra vida estarà en perill.
Truqueu sempre al 112. No
penseu que ja ho farà algú altre.
Poseu roba mullada a les escletxes de la porta.
Quan arribin els bombers, feu-vos
veure per una finestra o balcó.

El foc és a casa vostra
i SÍ podeu sortir
Sortiu de casa i tanqueu totes les
portes que pugueu. Només si podeu,
agafeu les claus de casa per donar-les
als bombers quan arribin.
Aneu fins al carrer baixant per les
escales. No utilitzeu MAI l’ascensor.
Sempre haureu d’anar cap avall,
no intenteu fugir cap amunt.
Des del carrer, truqueu al
Veure vídeo

Aquesta pàgina pot salvar vides. Comparteix-la

Saber actuar de manera adeqüada en moments d’emergència pot salvar vides, la
teva i la dels teus veïns i veïnes. Penja i comparteix aquestes pàgines a l’escala de
la teva comunitat per a que tothom sàpiga com actuar si passés cap desgràcia.
Aquests consells han estat elaborats i extrets de la pàgina web dels Bombers de Catalunya i el Departament d’Interior de la Generalitat
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Dolors Sabater conversa amb Antonio del Rio, delegat sindical de Bombers de la Generalitat

“

Als Bombers no ens agrada
que es faci demagògia amb
els incendis. La majoria de
famílies que punxen la llum
ho fan per supervivència”
Dolors Sabater conversa amb Antonio del Rio, el
bomber que va prendre la paraula al Ple de l’Ajuntament
el mes de desembre, quan vam presentar la moció
sobre la necessitat de millorar les dotacions i recursos
a Badalona. Ell és delegat sindical i ha aprofundit
molt en els temes de Pobresa Energètica.

Dolors Sabater: Dues setmanes després de la moció vam patir l’incendi més
dramàtic dels darrers anys a Badalona,
l’incendi del bloc de Sant Roc.
Antonio del Rio: Sí, però no barregem els
dos temes. Són dues coses diferents i de
cap manera volem que algú pensi que aprofitem aquesta desgràcia per parlar de les
nostres reivindicacions. Em vas proposar
que parlem de pobresa energètica, i això és
del que parlarem avui, amb absolut respecte
per les víctimes de l’incendi.
Dolors: Respecte que no han tingut els
representants polítics del PP i del PSC,
que s’han llançat a una cursa demagògica per veure qui criminalitza amb més mà
dura la pobresa dels qui quan l’electrica
els nega un comptador no tenen més remei que connectar-se directament, amb

els perills que això comporta…
Antonio: Aquest tipus de demagògia no ens
ajuda gens, posar-ho tot dins al mateix sac
és un error. Precisament el que demanem i
pel que treballem és per tenir protocols que
determinin indicadors clars de pobresa, això
permet separar bé el gra de la palla. Hi ha
defraudadors que punxen la llum de forma
delictiva, però són una minoria. La gran
majoria són famílies que ho fan per supervivència.
Dolors: Deveu trobar-vos en situacions
ben diverses…entrar dins les cases, dins
les llars… es poden observar i entendre
moltes coses…
Antonio: Sí, nosaltres detectem moltes coses
però no tenim protocols per derivar correctament aquesta informació. I podria servir per
evitar futurs incendis o altres vulnerabilitats.

Detectar si és un infrahabitatge, com estan els
suministres i quins suports i vincles té la persona o família amb l’entorn. Explotar aquestes
dades donaria moltes eines d’intervenció i de
prevenció per les polítiques públiques. De totes maneres les empreses també disposen de
molta informació, i no la fan servir...
Dolors: Això és el que estem denunciant
nosaltres, de fet durant el temps que vaig
ser alcaldessa vaig tenir diverses reunions
i converses amb les empreses, amb Mossos, amb Bombers, hi vam treballar molt
des del Districte 6, des de Seguretat i coordinació de govern, era una prioritat. Però
no hi havia protocols per obtenir indicadors
clars ni tampoc voluntat de les empreses
per invertir els seus multimilionaris beneficis en comptadors socials, per exemple...
Antonio: Els indicadors serveixen per determinar la vulnerabilitat de les famílies, de les
llars. De fet es va fer molta feina i avançar
fa uns anys, però tot es va estroncar per un
problema amb l’aplicatiu i ha quedat tot aturat. Cal tenir present que també hi ha molts
incendis en llars regularitzades que paguen
mensualment, però amb instal·lacions obsoletes o sobrecàrrega de consum… i que
les companyies saben perfectament tot el
que passa, però no actuen, no assumeixen
la seva responsabilitat. Tenir aquestes dades
sería molt útil i alhora esfereïdor, Hi ha molta
més pobresa de la que ens imaginem entre
els nostres veïnats.
Dolors: L’objectiu de la publicació “Som
Badalona” on sortirà recollida aquesta
conversa, és millorar la prevenció, informar a tota la població per millorar la seva
capacitat per minimitzar els riscos, vosaltres també esteu en aquesta línia oi?
Antonio: Sí, precisament ara encetem una
línia de xerrades a entitats, conjuntament
amb Protecció Civil.

