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POBRESA ENERGÈTICA, UNA FERIDA SOCIAL. 
 
1. PUNT 7 DEL MANIFEST:  

Reconversió ecològica de l’economia, expropiació i socialització de les empreses 
energètiques i sobirania alimentària. 
 
2. TEMÀTICA I VERSIÓ DEL DOCUMENT:  
 
Pobresa energètica, una ferida social.  PUNT 7 TEXT DE DEBAT NÚMERO 05 (v 1.0)  
 
3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL  
 
Potser emmarcar la pobresa en un sol punt no seria adient: ningú és pobre perquè la natura o la 
genètica així ho defineixi. La pobresa és un procés d’exclusió i d’estigmatització, dins una societat 
malalta i on no hi ha voluntat política de repartir els recursos. L’energia és un d’aquests recursos i 
la manca d’accés o disponibilitat condiciona la salut i el benestar de les persones. 

En el nostre entorn proper, cada dia és més evident que la manca d’ingressos suficients fa no 
poder assumir-lo ni fer front a les factures dels subministraments bàsics. L’alternativa i solució 
immediata passa per que el punt 2 del manifest s’assoleixi. Tal com referíem anteriorment, no hi ha 
voluntat política de garantir un salari o prestació digne per a tothom. Es planteja la situació 
d’emergència social actual que denominem pobresa energètica i calen molts recursos, generalment 
públics, per afrontar un desgavell generat en l’àmbit privat, amb connivències de gestors d’ambdós 
àmbits. 

Són els treballadors i treballadores en atur, un dels col·lectius que més directament pateix la 
situació. Per aquest motiu, coneix les mancances i, no sempre, els canals i avenços per eradicar 
aquest estigma, conquerits amb la lluita i la unitat d’acció. 

Hom pren com a referència el treball reivindicatiu d’aquest col·lectiu com assemblea a Barcelona – 
AttaB- i en el marc de la Coordinadora d’aturats i aturades de Catalunya. 

Ja en l’any 2012, es varen mantenir reunions amb les empreses de subministrament, en concret 
AGBAR; dues reunions amb Gas Natural i la sol·licitud feta, però que no va ser atesa, per part 
d’Endesa.  
 
Durant els anys 2012 i 2013, han estat tres les reunions mantingudes amb l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
El 25/4/2013, s’aprova la moció 10/X al Parlament de Catalunya i el mateix dia, es reuneix una 
comissió de l’AttaB amb els Srs. Felip Puig i Ramón Bonastre, de la Conselleria d’Empresa i 
Ocupació. 
 
En data 25/06/2013, AttaB va reunir-se amb el Sr. Ricard Gomà. El 28/6/2013, el grup IC-V EUiA 
presenta una moció al Ple de l’Ajuntament sobre pobresa energètica, que va estar aprovada per 
unanimitat, moció que inclou un termini de 6 mesos per endegar les actuacions oportunes i 
presentar, a la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports, un informe de les 
actuacions en marxa, el nivell de cobertura de les necessitats i els recursos econòmics destinats. 
La Comissió va reunir-se i és va presentar l’informe el dia 21/01/2014. 
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Es presenta i aprova la moció 56/X sobre la pobresa energètica, en sessió parlamentària el 
07/11/2013. 
 
Finalment, el Govern de la Generalitat aprova el Decret Llei 6/2013, que entra en vigor el dia 
01/01/2014. 
 
Des de l’assemblea de treballadors i treballadores en atur de Barcelona, es fa extensiu el rebuig al 
decret llei, ja que no fa efectives les expectatives, recollides en la moció 56/X, ni cobreix les 
necessitats de les persones i col·lectius afectats per la pobresa energètica.  
 
En el comunicat, redactat al respecte, es destaca: 
 
“En el recent Decret Llei 6/ 2013 de 23 de desembre, el Govern de la Generalitat s'ha burlat del 
Parlament i de la ciutadania en limitar la suspensió del tall del subministramen t de gas i 
electricitat a aquestes persones i famílies només a l període de Novembre a Març . A més 
d'altres normes restrictives, imposa l'obligació de pagar el deute acumulat per aquests serveis 
durant els mesos d'abril a octubre. 
 
És que els ciutadans no necessitem l'electricitat d urant tot l'any per il·luminar les nostres 
llars, perquè funcioni la nevera i conservar els al iments, o utilitzar la rentadora per netejar la 
nostra roba, o tenir el gas amb què cuinar el nostr e menjar?  Com es pot pagar un deute quan 
no es  tenen els recursos per a això, i seguim sense feina per culpa de les seves polítiques que 
destrueixen llocs de treball? Mentre les empreses de gas i electricitat obtenen enormes beneficis 
amb tarifes abusives….” 
 

Les demandes son: 
 
NO AL TALL DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, ELECTRICITA T I GAS A LES PERSONES I 

FAMÍLIES SENSE OCUPACIÓ I RECURSOS DURANT TOT L'ANY ! 
CONDONACIÓ DEL DEUTE A COMPTE DELS BENEFICIS DE DIT ES EMPRESES! 
RECUPERACIÓ DEL CARÀCTER PÚBLIC DE LES EMPRESES D'A IGUA, GAS I 

ELECTRICITAT, SENSE INDEMNITZACIÓ!  
 
 
 

Campanya de mocions als Ajuntaments de Catalunya.  
 

Per uns serveis bàsics sense interrupció per motius econòmics. 

Per motiu de la situació d’emergència dins un context econòmic crític, que afecta moltes persones 
individualment i a famílies en el seu conjunt, es fan necessàries mesures urgents per tal 
d’apaivagar aquesta situació. 

En el marc que ofereix la moció 56/X aprovada pel Parlament de Catalunya, en data 7 de 
novembre de 2013, considerem: 

Són els serveis bàsics, d’aigua i d’energia, ja sigui elèctrica com de gas, serveis dels quals avui no 
podem prescindir, per motius d’higiene i salut, cosa que fa incomprensible i no es pot assumir 
socialment que cada dia hi hagi centenars de talls en els subministraments d’aquests serveis, ja 
que haurien de ser universals. 

És per aquest motiu que des de la Coordinadora de treballadores/s en atur de Catalunya, 
endeguem i animem a participar en la campanya per tal de fer arribar escrit als Plens de tots els 
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municipis de Catalunya,  escrit de proposició que s’annexa per tal que, tant de forma col·lectiva o 
personal allà on no es trobi altra fórmula, es promoguin mesures en el marc que ofereix la moció 
56/X aprovada pel Parlament de Catalunya, en data 7 de novembre de 2013, per establir el 
compromís de les empreses subministradores a no efectuar cap tall en el subministrament, per 
falta de recursos econòmics suficients i que siguin les Administracions públiques les que gestionin 
la tramitació i estableixin els protocols adients per fer àgils aquestes demandes i per tal de garantir 
que els servies bàsics (aigua, llum i gas) siguin gratuïts per aquelles persones i col·lectius que ho 
necessitin. 

Perquè no volem arribar a ser pobres, per ser atesos! 

Perquè no volem una societat de molts pobres i uns pocs rics! 

Coordinadora de treballadors/es en atur de Catalunya 

Setembre de 2013 

1a revisió, desembre de 2013 

CAMPANYA  
 

Un cop aprovada la moció 56/X en data 07/11/2013 pel Parlament de Catalunya, des de la 
Coordinadora d'Assemblees de treballadors i treballadores en atur de Catalunya, impulsem encara 
més si cal, la campanya per demanar la gratuïtat dels subministraments bàsics per les persones i 
col·lectius amb dificultats econòmiques. 

 
Per tal d'aconseguir que les empreses subministradores d'aigua, electricitat i gas seguin amb les 
Administracions i amb col·lectius d'afectats, per tal d'establir protocols d'actuacions, fem arribar una 
nota informativa i document a adreçar als Ajuntaments, per entitats principalment, per tal 
d'aconseguir el màxim ressò en l'àmbit territorial. 
 
 
Seria bo que ens féssiu arribar, un cop presentada la proposició al vostre Ajuntament, les següents 
dades: 
 
Població on es presenta la proposició 
Qui la presenta 
Persona i dades de contacte 
Data en què es presenta 
Data en què s'aprova (o rebutja) 
Si és aprovada per tots els grups municipals o no 
Acta de la sessió en el moment que es disposi 
Allò que es consideri significatiu 
 
Oferim com a persona i dades de contacte de la Coordinadora: 
 
Eduard Milan i Garcia 
edmiga@movistar.es 
 
altres correus de contacte: 
9372767@gmail.com 
assambleadaturats@gmail.com 



 
4 PUNT 7 DEL MANIFEST 

punt 7 text 05 (v1.0) 

PROPOSICIÓ 
 

AL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE ................ 

.................................................................., actuant en el seu nom i representació, exposa: 
Atès que la situació de crisi i les retallades en els drets laborals i socials estan provocant un 
increment de l’atur sense protecció social, de les desigualtats de renda i del risc de pobresa. 
Atès que aquesta mateixa situació està provocant que un nombre creixent de persones tinguin 
dificultats o impossibilitat d’accedir als consums bàsics de la llar, com ho demostren els expedients 
de talls d’aigua i les xifres de la pobresa energètica que afecten milers de llars. 
 
D’acord amb el que estableix la legislació actual, promou la següent, 

 

PROPOSICIÓ 

El Plenari Municipal o Consell Municipal acorda instar el Govern Municipal a:  

1. Promoure, de manera immediata, les actuacions necessàries d’acord amb la moció 56/X, 
aprovada pel Parlament de Catalunya en data 07/11/2013, per a fer efectiu el dret universal 
als subministraments bàsics d’energia i aigua potable. En aquest sentit, articular els 
mecanismes necessaris per evitar que les empreses subministradores d’energia i aigua 
potable interrompin el subministrament, per impagament, en el cas d’uns ingressos per 
càpita a la unitat familiar inferiors al salari mínim interprofessional, i amb l’informe pertinent 
del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i/o de Serveis Socials. 

 
2. Redactar, de manera immediata, el protocol de Serveis Socials que permeti agilitzar al 

màxim l’elaboració de l’esmentat informe i enfortir els suports econòmics d’inclusió per a fer 
front a les situacions de risc, en relació als subministraments bàsics d’energia i aigua 
potable. 

3. Instar els serveis competents de la Generalitat de Catalunya per tal que redactin, de manera 
immediata, el protocol d’acord amb la moció 56/X aprovada pel Parlament de Catalunya en 
data 07/11/2013, que permeti agilitzar al màxim l’elaboració de l’esmentat informe i enfortir 
els suports econòmics d’inclusió per a fer front a les situacions de risc, en relació als 
subministraments bàsics d’energia i aigua potable, coordinant-se, si és el cas, amb 
l’Administració de l’Estat amb competències. 

4. Presentar, en el termini no superior a 6 mesos, un informe que doni compte de les 
actuacions en marxa, el nivell de cobertura de les necessitats i els recursos econòmics 
destinats. 

 

Data          Signatura 

 

4. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EL TEMA  
 
Informe sobre la pobresa energètica a Catalunya (20 13) 
Síndic de Greuges de Catalunya 

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3530/Informe%20pobresa%20energetica%20definitiu.pdf 
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Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Cat alunya  
5è estudi 
Juliol de 2013 
 
http://www.creuroja.org/AP/SearchResult.aspx?id=139&vle=1438&fld=25253 
 

Blog de la Assemblea de Treballadors i Treballadore s en atur de Barcelona  

Si aneu cercant dins el blog, anireu trobant documents. 

http://assembleadeaturats-barcelona.blogspot.com.es/2014_01_01_archive.html 
 

 
5. PROPOSTES D'ACCIÓ  
 

• Participar activament en la campanya de mocions, a presentar en tots els Ajuntaments. Ja 
hi ha una vintena d’aprovades.   

• Adherir-nos al manifest de pobresa energètica. 

• Promocionar les mocions als Ajuntaments, incloent temes de revisió d'intal·lacions,  
assessorament i inspecció, i un apartat de pressupost i revisió de les actuacions. 

• Accions d'un altre nivell polític, que permetin un canvi estructural que eviti arribar a aquests 
problemes econòmics de subministrament, explicitats en altres texts de debat. 

De cara a la constitució: assegurar a totes les persones l'accés als serveis bàsics i a una quantitat 
mínima de supervivència. 
 
 
6.- AUTOR:  
 
Eduard Milan i Garcia, membre de l’assemblea de treballadores i treballadors en atur de Barcelona 
(AttaB);  i  Marta Pocino;   
 
Gener de 2014 
 
Revisada a l’assemblea Sectorial d'Energia, Alimentació, Medi Natural i Producció del dia 8 de 
març 2014 
 

 
 
 


