MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE
REUS PER FER FRONT A LA POBRESA ENERGÈTICA

Abans de començar és important dimensionar els conceptes. De la mateixa
manera que el concepte exclusió social té un objectiu d’homogeneïtzar i
simplificar realitats diferents i complexes, quan parlem de pobresa energètica,
la casuística és similar. Si una persona o família no pot fer front a la despesa
de subministrament energètic, s’intueix que no podrà gaudir d’una bona
alimentació, d’un habitatge en condicions dignes ni assumir despeses vitals
com el dentista o portar el cotxe al mecànic.
Aquests condicionants comporten unes conseqüències físiques, socials i
emocionals que queden en segon terme en el moment que només parlem de
pobresa energètica. L’ús conceptual pot ser interessant a l’hora de reforçar la
visualització però perillós quan simplifica una complexa realitat.
Cal insistir que les polítiques socials han de servir per deixar de necessitarles i no només per situacions d’emergència. En altres paraules, necessitem
unes polítiques socials actives, que persegueixin la justícia social,
redistribueixin la riquesa i no comportin una burocratització excessiva.
L’experiència ens diu que l’excés de protocols, tràmits i condicions serveixen
per limitar l’accés a les ajudes i prestacions. De nou es demostra que els
interessos i beneficis d’uns quants van per davant de les necessitats de la
majoria.
I això, per sort o per desgràcia, té dades que ho certifiquen: amb l’1,3% dels
beneficis de les grans empreses dels sector energètic, és suficient per
pagar totes les factures de les persones i famílies en situació de
vulnerabilitat.
Ens trobem davant d’un conflicte d’interessos. Les partides socials formen
part d’un pervers equilibri pressupostari on es disputen percentatges amb
d’altres partides relacionades amb objectius electorals com subvencions
desproporcionades i actuacions urbanístiques o de promoció de ciutat.

Per tots aquests motius, des de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus,
proposem els següents acords:
1. Creació de la figura ‘agent energètic’: haurà de ser capaç de supervisar
costos i consums energètics, proposar la realització de petites
inversions per la millora energètica, diagnosticar i fer el seguiment d’un
programa de bones pràctiques en l’ús de les instal·lacions, controlar el
confort i correcte funcionament de les instal·lacions, definir operacions
de manteniment en elements constructius relacionats amb el consum
energètic, conèixer el mercat energètic i la seva normativa legal, així
com els ajuts o els mecanismes de finançament, etc.
2. Fer una campanya de difusió sobre l’aplicació de la llei 24/2015 perquè
els veïns i veïnes de Reus coneguin els seus drets i recursos
disponibles.
3. Eliminar els dos anys d’empadronament al municipi per poder accedir
als recursos i prestacions relacionades amb la pobresa energètica.
4. Fer una formació als treballadors i treballadores municipals que facin
atenció social.
5. En la mesura del possible, deixar de treballar amb aquelles grans
empreses que no compleixen els protocols establerts i buscar
alternatives que compleixin una sèrie de paràmetres relacionats amb
l’'economia social i la comercialització i producció d'energies 100%
renovables.
6. Presentar un informe als diferents grups municipals amb una relació
quantitativa i qualitativa de les demandes realitzades pels veïns i veïnes
de Reus en relació al subministrament energètic, els recursos tècnics i
jurídics que s’utilitzen per fer front a les diferents demandes en qüestió i
la relació i respostes de les empreses productores i comercialitzadores.
7. Redactar un nou pla estratègic de beques/subvencions/ajuts.
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