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Editorial

Pobresa energètica
Marta Garcia i Joana Mundó
Ecoserveis
13 de novembre de 2013
www.societat.cat/2013/11/13/pobresa-energetica/

Es calcula que gairebé un milió de persones no podran
encendre la calefacció aquest hivern perquè no poden
pagar-la. L’accés a l’energia està directament lligat al benestar de les persones: és necessària per cuinar, per il·luminar-nos, per conservar els aliments, per tenir aigua calenta
sanitària i per escalfar l’habitatge, serveis bàsics que tota
llar hauria de tenir coberts per tal d’assegurar-se unes condicions mínimes de confort. Un habitatge digne hauria de
contemplar també l’accés als subministraments energètics
a un preu assequible per a tothom.
Malgrat aquest caràcter bàsic que té l’energia, cada vegada trobem més gent amb dificultats per cobrir les seves
necessitats bàsiques de gas i electricitat, i que pateixen el
que anomenem pobresa energètica. La pobresa energètica
és una problemàtica bastant invisible al nostre país, encara que afecta al 13% de la població. Es defineix com la
dificultat o la incapacitat de mantenir l’habitatge en unes

condicions adequades de temperatura a un preu just, i
es tradueix principalment en problemes de salut, endeutament, i una major degradació dels habitatges. Aquesta
degradació progressiva dels edificis fa que cada vegada
sigui més difícil escalfar les estances, i per tant es necessita
més energia per mantenir un nivell de confort, la qual cosa
representa també una despesa més elevada. De la mateixa
manera, l’endeutament progressiu dificulta poder fer front
al cost derivat de mantenir l’habitatge en unes condicions
adequades de temperatura, fent que les famílies entrin en
un espiral descendent que fa cada vegada més difícil que
les persones puguin sortir de la situació de precarietat en la
que es troben.
Però, com pot ser que hi hagi pobresa energètica en aquest
país mediterrani, de clima suau, on el sol i el bon temps
atrauen milions de turistes cada any? Hi ha diversos factors que han portat a un augment de la pobresa energètica
al nostre país. Per començar, tenim un parc d’habitatges
de mala qualitat, donat que més del 50% va ser construït
abans que s’apliquessin normatives de regulació tèrmica.
A més, l’elevat cost de l’habitatge fa que per accedir a un
habitatge en bones condicions s’hagin de destinar molts
recursos i, per tant, no està a l’abast de tothom. Per si això
fos poc, a Espanya paguem una de les electricitats més
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cares d’Europa. Si a tot això li afegim el creixent empobriment de la població, ens trobem que cada vegada més
famílies no es poden permetre pagar el rebut de la llum
o el gas, de manera que moltes opten directament per no
encendre la calefacció a l’hivern.
El dret a un habitatge digne també inclou el poder mantenir la casa a una temperatura adequada per a la salut.
Viure amb fred i humitats permanents té impactes directes sobre la salut física (malalties respiratòries, al·lèrgies)
i mental (insomni, irritació, baix rendiment intel·lectual),
que afecten l’estructura familiar i sobretot als més vulnerables: infants, gent gran i persones amb malalties cròniques.
És rellevant saber que actualment Espanya és un dels països d’Europa amb més mortalitat addicional a l’hivern, un
dels indicadors que es fan servir per quantificar la pobresa
energètica.
Actualment, aquesta problemàtica s’està abordant d’una
forma generalista, aplicant mesures correctives, com pagar
puntualment les factures a les persones necessitades, i es
tracta com un problema de pobresa general. No obstant,
si la pobresa energètica es tracta de forma específica i des
d‘un enfoc preventiu, es pot disminuir considerablement
la despesa energètica domèstica i millorar la qualitat de

vida de moltes persones, millorant l’eficiència energètica,
adequant els productes i serveis contractats a les necessitats reals de la llar, i educant a la ciutadania en qüestions
d’energia.
D’altra banda, el marc polític i legal espanyol ofereix molt
poca protecció al consumidor d’energia. És a dir, a tots. Si
no volem que la pobresa energètica segueixi augmentant
cal mobilitzar-se per demanar una major protecció legal
i especialment per als consumidors vulnerables. Perquè
l’energia és un bé bàsic i necessari per a un habitatge digne
i saludable. I perquè mentre uns passen fred a casa, unes
poques empreses, que sí que compten amb una àmplia
protecció legal, estan declarant uns beneficis milionaris.
La pobresa energètica té solució, i es pot combatre amb
voluntat política, aplicant mesures com disminuir l’IVA
de l’energia (en tant que és un bé de primera necessitat),
millorar el bo social existent i establir-ne un per al gas, o
assegurar el subministrament en moments crítics i durant
els mesos de més fred, com es fa a França i Anglaterra. En
el Decàleg d’accions polítiques per fer front a la pobresa
energètica (es pot trobar a: http://www.ecoserveis.net/es/
decalogo-de-acciones-politicas-para-hacer-frente-a-la-pobreza-energetica/#sthash.ikSBnk5o.ST6RrsR6.dpbses)
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es mostren més mesures que es podrien aplicar des del
govern.
La precarietat energètica és una nova prioritat social, un
problema complex que s’ha d’abordar no només a nivell
polític, sinó també a nivell social, assegurant el funcionament de les mesures correctives d’urgència en aquells
casos que sigui necessari i, per tant, donant suport a tantes
organitzacions del tercer sector que estan donant resposta
a aquestes situacions d’urgència social.

És necessari, doncs, exigir que es comenci a actuar per
fer front a aquest fenomen que ara està començant a ser
visible (però que ja s’està patint a moltes llars) perquè és
responsabilitat de tots reclamar que es prioritzi el benestar
de les persones per sobre dels interessos privats de les grans
empreses energètiques del país.
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Resum de l’assemblea general
ordinària dels socis i sòcies
L’Assemblea General Ordinària de socis/sòcies de ZerosetBCN es va celebrar el passat 8 de febrer de 2013. Es
presenten 14 socis/sòcies. Com cada any, l’assemblea té un
caire informal i es celebra durant un dinar.
Informe de secretaria 2012
Socis/es: Aquest últim any hem revisat a fons les persones
que són sòcies actualment. Per fer-ho, totes les entitats que
recullen diners ens han enviat una llista de les persones associades. A desembre de 2013 som 53 socis i sòcies: 28 de
l’Agència de Salut Pública de Barcelona, 14 de l’Ajuntament de Barcelona, 8 del Consorci d’Educació i 3 d’altres
llocs.
Difusió: Seguidament, es repassa quins són els actes de difusió de ZerosetBCN que s’han fet durant l’any 2012, així
com altres activitats realitzades:

- S’ha editat el Butlletí ZerosetBCN nº 16 que es fa arribar a tots els socis/sòcies per correu electrònic.
- A la intranet de l’Agència de Salut Pública de Barcelona
(ASPB) hi ha informació sobre el ZerosetBCN i també a la
carpeta d’acollida de l’ASPB.
S’informa d’activitats realitzades l’any 2012 (que es van
explicar al Butlletí de l’any passat, número 16):
- El juny es va celebrar a Barcelona Activa un acte, organitzat per les sòcies Teresa Udina i Mercè Gracia per
donar a conèixer ZerosetBCN a treballadores municipals
de la zona de Glòries.
- V Premi Benet Vigo (Premis Fundació Roca i Galès
2012) a un article sobre la història de ZerosetBCN presentat pel soci Txema Castiella.
Canvi de junta directiva: Es valora la necessitat de canviar
la Junta i es decideix començar un període de transició.
Informe de tresoreria 2012
Durant l’any 2012 s’han recollit un total de 7.857,02 €, de
les quotes dels socis/sòcies (6941,72€), més altres donacions (600€) i un premi (300€) i descomptant les despeses
mínimes (vegeu la figura de la pàgina següent).
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Votació dels projectes a finançar l’any 2013
Després d’obrir la convocatòria, arriben un total de 32
sol·licituds que presenten tant projectes de cooperació
internacional (8 projectes) com projectes autòctons (24
projectes), principalment a Barcelona.
Els assistents a l’assemblea realitzen les seves votacions i es
sumen als vots rebuts per correu. Els tres projectes que es
decideix finançar l’any 2013 són els que consten a l’apartat
de més avall on ja hi ha la memòria de les tasques realitzaEvolució dels ingressos anuals de ZerosetBCN 2001-2012
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des. De les 3 associacions subvencionades, dues (EDFON i
Associació dones agredides sexualment) van rebre 3.000€ i
una (CONSTRUYE MUNDO) 1.850€.
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Memòria dels projectes
finançats l’any 2013
Projecte: Donar continuïtat a l’assistència integral, especialitzada i gratuïta a dones, nens, nenes, joves i adolescents que han patit agressions
sexuals. Barcelona. Entitat: Associació d’assistència a dones agredides sexualment.
Amb l’assistència que ofereix la nostra Associació integral, especialitzada i gratuïta es pretén ajudar a les dones,
nenes, nens, joves i adolescents, agredits sexualment, en
tot el procediment penal amb la defensa legal davant els
Tribunals per part de les nostres advocades. També s’ajuda a superar el trauma causat per aquesta greu violència
amb el tractament psicològic especialitzat individual amb
la Psicòloga de la nostra Associació. Disposem de tota la
infraestructura i tot l’equip de professionals especialitzades
per donar aquesta assistència a qualsevol personas que
hagi patit un atentat contra la seva llibertat sexual com a
dret fonamental humà.

Es fa una atenció telefònica continuada i es dóna hora el
més immediatament possible per a una primera acollida.
També es fa un assessorament jurídic, la usuària rep per
part de les advocades de l’Associació, tota la informació jurídica, si no ha interposat denúncia com fer-ho, i de tot el
procediment judicial que s’inicia. Es defensa la víctima pel
delicte contra la llibertat sexual per part de les advocades.
Es dóna assistència psicològica individual amb la Psicòloga
de la nostra Associació, primera contenció, tractament psicològic per l’estrès post traumàtic derivat de les agressions
sexuals, visites periòdiques amb la freqüència necessària en
funció de l’estat emocional de la usuària.
Les persones afectades per violència sexual ens són derivades a la nostra Associació per les Institucions i altres
Entitats (Institut Català de les Dones, Mossos d’Esquadra,
Hospitals, P.I.A.D., E.A.D., Ajuntaments, Servei d’Atenció
a la Víctima del Departament de Justícia, Jutjats, Serveis
Socials, Cossos de l’Estat, Centres d’Atenció Primària, etc.)
Les nostres professionals fan un seguiment de cada cas
amb les professionals que ens han derivat la persona.
Tant la Coordinadora com les Advocades com la Psicòloga fan formació a altres professionals (Col.legi de Metges,
Consell General Poder Judicial, Escola Policies, Serveis
Socials, àmbit sanitari, Departament d’Interior ...) i també
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realitzem els cursos-tallers de prevenció de les agressions
sexuals als adolescents als Instituts i Centres de Formació
Professional.
Amb l’aportació de ZerosetBCN s’ha ajudat a pagar la
minuta de l’advocada i la nòmina de la coordinadora.
Projecte: Implantació d’una granja d’ovelles al
poblat de Soubalo-Mboumba, Senegal. Entitat:
CONSTRUYE MUNDO
CONSTRUYE MUNDO des dels seus inicis, ha col·laborat estretament amb el soci local Tostan en l’impuls
d’activitats agrícoles de producció de les comunitats rurals
més empobrides del Senegal. En concret, CONSTRUYE
MUNDO s’ha centrat en la regió de Saint Louis i en el departament de Podor, una de les àrees amb menys recursos
econòmics per càpita del Senegal i on la nostra associació
ha desenvolupat 7 projectes de producció i 2 Bancs comunitaris, similars al microcrèdit, gestionats completament
per comitès comunitaris dels llogarets.
L’any 2012 CONSTRUYE MUNDO, seguint amb el
seu objectiu de l’assoliment del desenvolupament integral
d’una àrea concreta, és a dir, l’àrea de Podor, ha donat
suport als següents llogarets: creació d’una granja d’ovelles

a Mboumba i suport a la segona fase mitjançant la creació
d’una explotació d’arròs a Ngüie.
Tostan (www.tostan.org) és una entitat amb més de 20
anys d’experiència de treball en les àrees rurals de més de
10 països d’Àfrica i la formació en resolució de conflictes,
presa de decisions, higiene i salut, drets humans, alfabetització en llengües locals, i gestió de microprojectes. Ha
facilitat que els Comitès de Gestió Comunitària (CGC) de
les aldees poguessin impulsar el seu propi desenvolupament social i econòmic. Així doncs, després de la formació
de 3 anys impartida per Tostan, els CGC dels llogarets,
formats per 17 persones elegides democràticament, amb
una majoria de dones, són capaços de reflexionar sobre les
mancances dels seus llogarets i formular els projectes així
com aconseguir la recerca de finançament .
L’objectiu del projecte és impulsar la producció agro-pastoral de la regió nord del Senegal per disminuir la dependència alimentària de l’exterior i, concretament, implementar una granja d’engreix d’ovelles en el llogaret de
Soubalo-Mboumba, Senegal .
Finalment, segons consta a la memòria que envia l’entitat,
s’ha creat un estable per a les ovelles amb: compra de
materials (rasclets, forques, cordes), selecció d’un pastor
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per al pasturatge, compra de 33 ovelles mascles d’edats
compreses entre els 7 i 8 mesos (3 més del previst en el projecte inicial ), compra d’aliments, vacunació de les ovelles,
engreix i cures veterinàries .
Projecte: projecte d’escola per infants desavantatjats (Nepal Catalunya Primary School). Entitat: EDFON (Educational & Development Foundation Nepal)
Educational & Development Foundation Nepal va ser
fundada el 1996 amb l’objectiu de proporcionar educació
de qualitat als infants de famílies desfavorides .
Al començament, l’organització estava finançada per la
Fundació Eduqual, amb seu a Barcelona. Eduqual s’utilitza per recollir donacions de patrocinadors individuals
a Espanya, i el seu president era el supervisor de l’escola
d’ofici. A causa de la dissidència interna, Eduqual es va
dissoldre, deixant EDFON sense cap ingrés estable. Actualment , l’organització no està en condicions de pagar els
sous del personal addicional. No hem rebut cap subvenció
o donació des de novembre de 2009 .
A començament de 2010 , amb un gran suport de l’Oficina del Districte Central i de la comunitat local, EDFON
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ha reorganitzat l’equip directiu i el Comitè Escolar mantenint els objectius. L’equip directiu ha decidit operar a
l’escola Nepal Catalunya Primary School amb l’objectiu
d’augmentar un curs per any, donant-li cinc anys per convertir-se en una escola de secundària. Actualment, aquesta
escola compta amb 60 alumnes, vuit professors i quatre
funcionaris de l’administració.
EDFON està orientada a les minories ètniques i les famílies de baixos ingressos de la zona. L’objectiu de la institució és oferir educació de qualitat a tots els estudiants
perquè esdevinguin candidats competitius per a escoles
secundàries superiors. També té com a objectiu augmentar un grau cada any, de manera que en cinc anys l’escola
arribi a un nivell superior d’escola secundària .
Amb aquests objectius EDFON vol garantir els principis
següents: 1) tots els estudiants poden aprendre i mereixen
una educació gratuïta i de qualitat . 2) La salut i el progrés
de la comunitat està condicionada per l’accés a l’educació
bàsica . 3) L’educació no és discriminatòria pel que fa a
gènere. 4) Tots els estudiants han de respectar les cultures,
les identitats ètniques i la diversitat econòmica. 5) Els pares
dels alumnes i els professors han de participar en el procés
d’establiment dels objectius, la planificació i l’avaluació a fi
d’assegurar l’èxit acadèmic i social de cada estudiant.

Com a memòria l’entitat ha aportat, de moment, factures
sobre despeses realitzades.
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Altres informacions
Cal agrair la donació que han fet a ZerosetBCN dues
companyes de l’Agència de Salut Pública de Barcelona
(Montse Cunillé i Dolors Martos) ja que han donat 95€
d’un premi que van obtenir.
Com veieu, aquest any tenim nou disseny de Butlletí
gràcies a la col·laboració desinteressada de Croma Studio
(http://www.croma-studio.com/es). Des d’aquestes pàgines els volem agrair la seva ajuda.
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Què és ZerosetBCN?
ZerosetBCN som una plataforma de treballadors i treballadores municipals que destinem una petita part de
la nostra nòmina a projectes de cooperació nacionals o internacionals. Tu també pots sumar-t’hi, fent una
donació mensual per ajudar a finançar projectes de solidaritat.

Junta directiva
Xavier Bartoll

[xbartoll@aspb.cat]

Vocal ASPB

93 2384545

Carme Borrell

[cborrell@aspb.cat]

Vocal ASPB

93 2384545

Èlia Díez

[ediez@aspb.cat]

Presidenta ASPB

93 3384545

Marta Olabarría

[molabarr@aspb.cat]

Vocal ASPB

93 3384545

Maribel Pasarín

[mpasarin@aspb.cat]

Vocal ASPB

93 2384545

Glòria Pérez

[gperez@aspb.cat]

Vocal ASPB

93 2384545

Maica Rodríguez

[mrodri@aspb.cat]

Secretària ASPB

93 2384545

Elena Santamariña

[esantama@aspb.cat]

Tresorera ASPB

93 2384545
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Full d’autorització de descompte

En / Na 						amb NIF				i número de matrícula
desitjo participar en el finançament dels projectes de ZerosetBCN. Autoritzo a fer un descompte mensual fix de 			
(indiqueu qui ha de fer el descompte: Ajuntament de BCN, entitat bancària, etc.).
Barcelona, 			de		de 201
Signat,
Altres dades per a ZerosetBCN
Lloc de treball i adreça laboral
Telèfon de la feina				
Correu electrònic
Si no treballes a l’Ajuntament indica el compte bancari (20 dígits)
Enviar l’autorització a:
ZerosetBCN
Agència de Salut Pública de Barcelona
Plaça Lesseps 1 08023 Barcelona

T’ANIMES?
LA TEVA APORTACIÓ
AJUDARÀ A MOLTES
PERSONES ARREU!

euros a

Associació ZerosetBCN
Plaça Lesseps 1
08023 Barcelona

