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Badalonapaga llum, aigua i
gas alsmés gransde60 anys

MUNICIPAL

FEDE CEDÓ
Badalona

L’Ajuntament de Badalona ofe
rirà subvencions per pagar els
subministraments bàsics de l’ha
bitatge a persones a partir de
60 anys que puguin acreditar
uns ingressos inferiors als
900 euros mensuals. Per això
destinen una partida de 2,5 mili
ons d’euros, dels quals 1,5 mi
lions procedeixen de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB).
“Era una subvenció que tení

em fa cinc anys i que es va deixar
perdre”, explica l’alcalde de Ba
dalona, Xavier García Albiol. La
iniciativa es reactiva en el marc
de la crisi sanitària i va dirigida a
subvencionar el primer progra
ma d’ajuts per a la despesa de
subministraments bàsics d’un
habitatge on convisquin perso
nes de més de 60 anys. L’actua

ció té el suport i la participació
de la Federació d’Associacions
de Veïns de Badalona.
Les persones que reuneixin

aquestes característiques po
dran tramitar que les companyi
es d’electricitat, aigua i gas pas
sin els rebuts a un compte de
l’Ajuntament. “És un programa
ambiciós que esperem poder
allargar fins al 2023”. La primera
fase començarà a principis d’oc
tubre i s’acabarà el 31 de març.
Totes les peticions les analitzarà
de manera individualitzada un

equip fix de 14 funcionaris.
“És un programa dirigit a una

part de la classe mitjana que
també passa problemes econò
mics”, apunta el batlle, i que, a
causa dels ingressos, “no poden
optar a la majoria d’ajuts
socials”. Un dels requisits serà
que els contractes dels submi
nistraments de la llar vagin a

nom de la persona que reclama
els ajuts. L’alcalde va recordar
que les unitats familiars amb
persones de més de 60 anys so
vint conviuen amb uns ingressos
mínims, amb els quals també
ajuden la resta de família”.
“Amb això evitarem que els

ocupes s’aprofitin més del siste
ma”, va dir Albiol, ja que es trac
ta de “col∙lectius que hem de co
mençar a marcar”.
Actualment a Badalona hi ha

50.000 persones de més de
60 anys, de les quals una quarta
part reuneixen els requisits per
optar a aquests ajuts, que abona
ran íntegrament l’import dels
rebuts i “garanteixen que no tin
dran talls de subministrament”.
A més, els usuaris tindran
l’oportunitat que instal∙ladors
professionals els facin un estu
di d’estalvi energètic al seu habi
tatge.
El president de la FAVB, Julio

Molina, va assegurar que la inici
ativa és un avenç per repartir
equitativament els recursos mu
nicipals. “Ésuna einaquenoestà
tancada” i que es pot mantenir
en el temps. El líder veïnal tam
bé va elogiar que els ajuts els
gestionaran treballadors socials
“que estan al cas de la realitat de
cada barri”.c

L’Ajuntament
destina 2,5milions a
ajuts per a sexagenaris
amb uns ingressos
inferiors als 900 euros
mensuals

Arrenquenels treballs
per alPacteNacional
deRenovacióUrbana
BARCELONA Redacció

La Generalitat ha iniciat el
procés per aconseguir un Pac
te Nacional per a la Renovació
Urbana, que té comaprincipal
pilar l’impuls de la rehabilita
ció d’habitatges, una de les
grans assignatures pendents a
Catalunya.Catorzeens tècnics
i municipalistes participen en
els treballs per definir el marc
de referència en l’actuació en
aquest àmbit per als governs
dels propers anys.
El secretari de l’Agenda Ur

bana i Territori, Agustí Serra, i
la degana del Col∙legi d’Arqui
tectes de Catalunya (COAC),
Assumpció Puig, van presidir
ahir el consell estratègic del
pacte, en què es va aprovar un
primer document. La previsió
ésqueel textdefinitiu estigui a
punt la primavera vinent, just
a temps per a l’arribada dels
fons europeus de reconstruc
ció per impulsar la renovació
urbana sostenible.
El parc d’habitatges català

està compost per uns 3,9 mili
onsunitats.Un70% tenenmés
de 40 anys; és a dir, van ser
construïts abans del 1980.
Les administracions públi

ques catalanes hi van destinar

el 2019un total de 50,6milions
d’eurosenajuts i inversionsdi
rectes ambquèesvanrehabili
tar 29.016 habitatges. Una al
tra eina és la línia de crèdit de
l’Institut Català de Finances
(ICF) per valor de 100milions
per a despeses de rehabilitació
en comunitats de propietaris.
Tot i això, segons xifres del

COAC, elsprojectesde rehabi
litació visats a Catalunya no
més suposen un 26% de la su
perfície total visada, lamajoria
sónprojectesno residencials. I
la tendència és a la baixa. Puig
va lamentar que “la rehabilita
ció d’habitatges ha caigut un
7,7%”.Això esdeu, segonsSer
ra, a l’“aposta per la nova cons
trucció”, un model que “cal
dria revertir per centrarse en
el reciclatge urbà en comptes
de la nova extensió.
El pacte vol apostar pel reci

clatge d’habitatges a fi de ge
nerar una sostenibilitat més
gran, tant mediambiental com
econòmica, tenint en compte
les creixents tendències com
el teletreball o el comerç digi
tal i els seus efectes enel trans
port –tot això augmentat en la
crisi de la Covid19–, que re
quereixen immobles diferents
dels actuals.c

HABITATGE

Albiol: “Són ajuts per
a persones de classe
mitjana que queden
fora de lamajoria
dels ajuts públics”


