
1 

 
 

                  
Obra benèfica social 

 Número 37           abril 2018 

La pobresa energètica encara hi és 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La pobresa energètica és la dificultat o la incapacitat de mantenir l'habitatge en unes condicions 
adequades de temperatura a un preu just. Les causes principals són la pobresa, la qualitat 
insuficient de l'habitatge, l'encariment de l'habitatge i els elevats preus de l'energia. Les 
conseqüències principals són l'endeutament, impactes sobre la salut física i mental, degradació 
dels edificis i, emissions de CO2. Alguns governs han establert legislacions per evitar el tall de 
subministrament de gas o electricitat, o finançar part del preu del subministrament en els mesos 
de més fred a les famílies més vulnerables. 

Fa un any, una veïna de Reus de 81 anys moria cremada a 
casa seva en un incendi provocat per una espelma. La 
companyia elèctrica li havia tallat el subministrament per 
impagament. I, tot i pertànyer a un col·lectiu vulnerable, no 
havia avisat abans  els serveis socials. Aquest cas va provocar 
una gran commoció a Catalunya. De cop, molts es van adonar 
que hi havia persones a prop seu que ho passaven malament 
a l’hivern perquè havien de triar entre pagar el rebut de la 

llum i del gas o menjar. Es va posar en circulació la definició de pobresa energètica i la Taula del 
Tercer Sector, que agrupa 3.000 entitats, es va implicar de valent en la resolució del problema. 

Ha passat un any, les temperatures baixen i ara sabem que 9 de cada 100 catalans tornaran a 
passar fred. La Taula del Tercer Sector ha demanat a les empreses subministradores que hi posin 
alguna cosa de la seva part.  

No és cap petició exagerada, tenint en compte els beneficis que estan obtenint. Però la solució 
no pot dependre només de la bona voluntat de les companyies, sinó que ha de venir comandada 
per les administracions.  

L’àvia de Reus il·luminava casa seva amb espelmes perquè feia dos mesos que li havien tallat la 
llum. Des de la Taula del Tercer Sector demanen una 
reunió urgent amb les grans subministradores perquè 
d’una vegada per totes signin els convenis que marca la 
llei 24/2015. La presidenta, Francina Alzina diu, això sí, 
que ara les companyies són més sensibles que  fa un 
any.  

Des de L’hora de Déu, la nostra Associació, intentem 
pal·liar la situació de les famílies per tal d’evitar els talls 
de subministres i que puguin mantenir l’habitatge en unes condicions adequades de 
temperatura.     

El Punt Avui – article d’opinió  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Gas
https://ca.wikipedia.org/wiki/Electricitat


2 

Congrés català sobre la pobresa energètica 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Barcelona acollirà el II Congrés Català sobre la Pobresa Energètica que tindrà lloc els dies 8 i 9 

de novembre del 2018 al Centre Cívic de les Cotxeres de Sants. La trobada se centrarà en la 

necessitat de reforçar i promoure accions per fer front a les causes que impedeixen el dret a 

accedir a l’energia, l’aigua i el gas per a part de la població. Oferirà també diversos espais de 

debat  on es tractaran qüestions com el funcionament del  sistema elèctric espanyol, 

el desconeixement de la ciutadania sobre com gestionar els seus subministraments, la falta 

de legislació a nivell estatal en aquest àmbit i el cost de l’energia, entre d’altres punts. 
L’esdeveniment l’organitzen la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, l’Aliança 
contra la Pobresa Energètica i Eco serveis; els ajuntaments de  Sabadell,  Badalona i  
Barcelona i institucions com l’Àrea Metropolitana de   Barcelona, la  Diputació de Barcelona i 
l’Associació  Catalana de Municipis.  

L’any 2016 ja es va celebrar a Sabadell el primer Congrés 
Català de Pobresa Energètica, que aleshores va reunir 
unes 400 persones  i  80 ponents d’àmbit nacional i 
internacional. 
Segons l’estudi publicat l’any 2017 per l’Institut–consorci del 
que formen part la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, almenys un 11% del 

total de llars pateixen pobresa energètica. 
_________________________________________________________________________ 

El llibre vermell sobre la pobresa energètica 

 
 

L’Aliança sobre la Pobresa Energètica (L'APE), que està formada per una desena d'entitats de 
segon nivell del territori català, fa en el seu "Llibre vermell" un anàlisi 
de la situació de la pobresa energètica a Catalunya, dóna a conèixer 
aspectes sobre la  gestió de subministraments bàsics, i explica 
la tasca que du a terme i el seu funcionament.  

Les recomanacions que fa el llibre estan basades en quatre casos, que 
van des del moment en què alguna persona o família se n'adona que 
no pot pagar les factures, passant per la recepció dels avisos 
d'impagament i de tall, fins a l'execució d'aquest últim. També explica 
què és el que passa amb el deute que es va acumulant amb les 
companyies subministradores. 
 

Segons l'APE un 17% de la població té dificultats per pagar la llum, el gas o l’aigua. 

 

Els talls d’electricitat l'any 2012 van afectar més de 1,4 milions de famílies a Catalunya; 
524.000 d'aquests van ser executats per una companyia. Els talls d’aigua a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, es van triplicar respecte del 2011 i van arribar a més de 72 mil 
casos. Aquesta organització denuncia que, mentrestant, les companyies subministradores 
augmenten els seus beneficis i continuen pujant els preus de les factures.  

L'APE publicarà aquest llibre properament en format físic, però ha volgut fer un avanç a partir 
del seu web.  

http://www.cotxeres-casinet.org/
http://www.tercersector.cat/
http://pobresaenergetica.es/
http://pobresaenergetica.es/
https://www.ecoserveis.net/
http://web.sabadell.cat/
http://badalona.cat/portalWeb/
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
http://www.amb.cat/s/home.html
http://www.diba.cat/ca
http://www.acm.cat/
http://www.congrespobresaenergetica.cat/
http://www.congrespobresaenergetica.cat/
http://ivalua.cat/documents/1/23_12_2016_13_02_37_Intermedi_wb2.pdf
http://web.gencat.cat/ca/generalitat/
https://www.upf.edu/ca/inici
http://pobresaenergetica.es/
http://pobresaenergetica.es/qui-forma-part/
http://pobresaenergetica.es/qui-forma-part/
http://pobresaenergetica.es/download/2162/
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El mes de març: mes de la dona treballadora 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Des de l'inici de la revolució industrial, àmplies capes de la població femenina dels sectors 
populars es van incorporar al treball assalariat. Aquesta incorporació no les eximí, però, de 
continuar sent responsables del treball, de cura de les persones del grup familiar ni de les 
activitats domèstiques. Les precàries i difícils condicions de treball industrial van provocar, des de 
mitjans del segle XIX, l'aparició de moviments de dones que reivindicaven millors condicions 
laborals, com ara la reducció de la jornada laboral, la limitació de l'edat de treball de les 

criatures, la prohibició de l'horari nocturn per a les dones, la 
compensació econòmica per accidents laborals i les mesures per 
prevenir-los.  

El Dia Internacional de les Dones o Dia de la Dona Treballadora es 
celebra el 8 de març de cada any i està reconegut per l'Organització 
de les Nacions Unides (l'ONU). És un dia aprofitat tradicionalment 
per reivindicar el feminisme denunciant el sexisme. Aquest dia 
commemora la lluita de les dones per la seva participació juntament 
amb els homes en l'àmbit laboral, i per tant del dret a 
la independència econòmica, i a la societat en general. 

La primera celebració va tenir lloc el 19 de març de 1911 a 
Alemanya, Àustria, Dinamarca i Suïssa, i la seva commemoració s'ha 

vingut estenent, des de llavors, a nombrosos països.  

El 1972 l'Assemblea General de les Nacions Unides va 
declarar 1975 Any Internacional de la Dona i el 1977 va 
convidar a tots els Estats a declarar, conforme a les 
seves tradicions històriques i costums nacionals, un dia 
com a Dia Internacional pels Drets de la dona i la Pau 
internacional. 

La nostra Associació, ha col·laborat en diferents 
activitats durant aquest mes adreçades a les dones: 
 

* 2 de març  
- 11 a 12,30 h Mostra d’Artesania. A la plaça Folch i Torres. Les usuàries de les entitats que 
formen part de la taula Raval Dona presentaran diferents peces d’artesania elaborades per elles 
mateixes. Es faran tallers demostratius de el que es presenta, i un taller de pa “espai Familiar”, 
les peces d’artesania es vendran per un màxim de 5 €.  
-11 a 13 hores: taller inter-cultural d’estètica. Organitza “Dialegs de dona”. Tallers de Genna 
massatges facials i maquillatge, i depilació al fil. Durant tota la festa es servirà te de diferents 
països.  
 

*14 de març 
-Coreografia de les professionals d’Entitats que formen part de la taula Raval dona. 9a. edició en 
el nostre barri.  
-Teatre fòrum sobre igualtat de gènere “Taller de costura del senyor Runi” Grup de teatre inter-
generecional. 
 

De totes les activitats les persones interessades només en podien triar una. Tot gratuït.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3_industrial
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XIX
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jornada_laboral
https://ca.wikipedia.org/wiki/8_de_mar%C3%A7
https://ca.wikipedia.org/wiki/Organitzaci%C3%B3_de_les_Nacions_Unides
https://ca.wikipedia.org/wiki/Organitzaci%C3%B3_de_les_Nacions_Unides
https://ca.wikipedia.org/wiki/Feminisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sexisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Treball_(economia)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Independ%C3%A8ncia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B2mica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Societat
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80ustria
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
https://ca.wikipedia.org/wiki/Su%C3%AFssa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Assemblea_General_de_les_Nacions_Unides
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Els voluntaris el motor de la nostra Associació 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Els voluntaris son la base i el motor de la nostra Associació, L’hora de Déu. Sense ells/es 
aquesta institució no podria funcionar.  
 

Es important, per potenciar la implicació i la qualitat del treball que fan, la formació que 
reben, però aquesta formació no s’imparteix de forma directa, amb cursos en els que 
difícilment podrien assistir, sinó que es realitza de forma indirecta, es a dir, en les reunions de 
coordinació del Voluntariat.  
 

En aquestes reunions, amb la presencia dels 
membres de la Junta Directiva i del/la 
Diplomat/da en Treball social, es parla de la 
dinàmica del treball a realitzar, dels 
inconvenients que es poden trobar, de com 
tractar els usuaris segons les seves 
característiques, de quins casos s’han de posar 

en coneixement immediat del/la professional, segons les problemàtiques presentades.  
 

Així mateix, es motiva la continuïtat de la seva feina, fent-los sentir el mes còmodes possible, 
potenciant la confiança entre els diferents membres i fent que la seva participació esdevingui 
activa, escoltant totes les aportacions i debaten la viabilitat en el grup.  
 

Aquestes reunions, son generals i per seccions, on els temes a tractar s’adapten i condicionen 
el tipus de reunió; si és general, es treballen temes amplis i de més cohesió. Si les reunions 
son per secció, es tracten temes específics de cada secció, i s’anima els voluntaris a la  
participació i innovació d’aquestes seccions.  
 

Les accions realitzades pel voluntariat són: 
- Direcció de l’Entitat i de les tasques administratives i de gestió econòmica. 
- Entrega de lots: llet, aliments, i llet de nadó.  
- Elaboració i repartiment d’entrepans. 
- Recollida, classificació i entrega de roba. 
- Entrevistes sota la supervisió de la Treballadora Social.  

 

L’hora de Déu 
Obra benèfico-social 

Declarada d’Utilitat Pública el 7 de juliol  de 1.997 

Rambla del Raval, 4 · 08001·Barcelona 
Tel. 934 428 541·Fax 933 290 016 

horadedeu@hotmail.com 
www.horadedeu.wordpress.com 

 

 

 

Entitats col·laboradores                                       
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