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Les subvencions
d’aquest any per a
habitatges arriben a
71 milions gràcies als
fons Next Generation

L’aïllament de finestres i façanes és clau per nomalgastar energia a les cases
Àlex Garcia

Esteve Giralt
Tarragona

reactivació de la cursa de fons
dels grups antitaurins per acon-
seguir la prohibició dels bous
embolats (de foc) i capllaçats a
catalunya, les dues modalitats
més polèmiques de les festes
taurines, molt arrelades a les
Terres de l’ebre.Animanatura-
lis, l’entitatquemésha lluitatels
últims deu anys per aconseguir
vetar-los, i cAs internacional
han tornat als correbous per
gravar de nou els espectacles
taurins.
“Ésmolt importantdocumen-

tar les duesmodalitatsmés bru-

tals i agressives; encara hi ha
gent que no sap que es continu-
en fent aquest tipus d’actes de
maltractament animal acatalu-
nya”, destaca Aïda Gascón, di-
rectora d’Animanaturalis.
La nova campanya de pressió

de les antitaurines sobre l’opi-
nió pública catalana arriba just
quans’ha tancat, ahir, elperíode
per presentar esmenes a la tota-
litata laproposicióde lleicontra
els bous embolats i capllaçats,
impulsada al Parlament per en
comú Podem i la cuP, després
de la iniciativa de la plataforma
Proucorrebous.
Després de l’aturada forçada

per la pandèmia, es recuperen
aquesta temporada les festes

amb bous, concentrades en els
mesos d’estiu, coincidint amb el
gruix de festes majors. cada
curs se celebrenmés de 400 ac-
tes taurins, la gran majoria a les
Terres de l’ebre, amb un cente-
nar de bous embolats en una
vintena de municipis. “És una

barbaritat,encaraquesiguiresi-
dual, perquè, a més a més, està
pagat pels Ajuntaments, que
destinen 850.000 euros cada
any als correbous”, denuncia
Gascón.
Animanaturalis ha difós les

primeres imatges captades a les

arribi als 215milions d’euros i es
generin 12.000 llocsde feina.
encara que el procés per obte-

nirelsajutspuguisemblardifícil,
enrealitatnohoés,vancoincidir
elsresponsablesdel’Ajuntament
idelscol·legis.Lescomunitatsde
propietarisoelsparticulars inte-
ressats s’handeposar en contac-
te amb l’administrador o ambun
tècnic,obécontactaramblesofi-
cines tècniquesquehanobert les
esmentades organitzacions o les
municipalsdedicadesal’habitat-
ge. L’administració local obrirà,
a més, un punt d’informació de-
dicat exclusivament a aquestes
subvencions. un simulador per-
metrà consultar l’estat d’eficièn-

Óscar Muñoz
Barcelona

Lamillorade l’eficiènciaenergè-
tica dels habitatges disposarà els
pròxims mesos d’un paquet
d’ajuts d’un volum fins ara mai
vist a Barcelona, ciutat amb un
parc habitacional força vell (la
mitjana d’edat és de 69 anys i la
qualificació, e,molt dolenta). La
pròxima convocatòria de sub-
vencions per a aquesta mena de
rehabilitació es dotarà amb 71
milions d’euros. Aquesta quanti-
tat rècord és possible gràcies als
fons europeus next Generation,
que aportaranuns41milions. La
resta, prop de 30milions, els po-
sarà l’Ajuntament. Ahir es va
obrirelperíodeperpresentar les
sol·licituds, que es tancarà el 30
de juny del 2023. La previsió és
que amb les pròximes anualitats
s’actuïsobre15.000llarsdelaca-
pital catalana.
responsablesde l’Ajuntament

idelscol·legisprofessionalsd’ar-
quitectes, aparelladors i admi-
nistradors de finques van pre-
sentar ahir la convocatòria i es
vanconjurarperquèsiguiunèxit
i s’aprofitin tots els recursos dis-
ponibles. Les subvencions, se-
gonselscasos,podencobrirfinsa
un 80% de l’import total de
l’obra, i si els beneficiaris estan
ensituaciódevulnerabilitat eco-
nòmica, fins al cent per cent. es
preveu que la inversió total, su-
mant les aportacions privades,

Barcelonadonarà ajuts rècord
a la rehabilitació energètica

cia energètica de cada finca i les
possibilitat d’acollir-se a aquesta
convocatòria.
els ajuts de lauees concedei-

xenaobresdefinsaunmàximde
3.000 euros sempre que reduei-
xinelconsumd’energiaprimària
no renovable i la demanda ener-
gètica anual de calefacció i refri-
geració sigui d’un 7%. en el cas
dels edificis, les subvencions co-
breixen entre un 40% i un 80%
decostde l’actuació.
Aquesta inversió suposa un

“salt d’escala en la rehabilitació i
regeneració a Barcelona”, va
destacar la tinenta d’alcalde
d’urbanisme, Janet sanz, que va
posar l’accent en la intenció de
l’Ajuntament que els ajuts arri-
binalsbarrismésdesfavorits, es-
pecialmentalsdelBesòs.Laregi-
dora va assenyalar que, amb
aquestes millores, les zones vul-
nerables tindran més recursos
perprevenir lapobresaenergèti-

ca, assegurar condicions dignes
d’habitabilitat i també combatre
el canvi climàtic. el degà del
col·legi d’Aparelladors, celestí
Ventura, va subratllar que la re-
habilitació és una “necessitat de
primer ordre”, ja que, a més de
beneficis mediambientals, com-
portaconfort,salut,benestaries-
talvi econòmic. “Hem d’aprofi-
tar aquests ajuts –va insistir–;
sónexcepcionalsinosabemsiels
tornarematenir”.
Les subvencions es distribui-

ran entre diversos àmbits. els
querebranméssón la rehabilita-
ció d’edificis i habitatges de pri-
vats (18,5milions d’euros), la re-
generació urbana de sis barris
–La Pau, canyelles, Trinitat Ve-
lla,congrés-indians,canPegue-
ra i Besòs-maresme– (24 mili-
ons)ilesfinquesd’altacomplexi-
tat, en el marc del pla de barris
(20milions).c

L’Ajuntament preveu
que uns quinze
mil habitatges
es posin al dia
els pròxims tres anys

Corregirdesigualtats territorials
n “Finsal2015hihaviauna
única líniad’ajutsa lareha-
bilitacióenergèticapera
tota laciutat, i leszonesmés
vulnerablesnoelsaprofita-
venperquèels tràmitseren
difícils”, vaexplicarahir la
regidorad’Habitatge,Lucia
Martín.L’anypassat, enquè
esvanadjudicarsubven-
cionspervalorde37mili-
ons,un60%esvanvehicular
a travésdelpladebarris, les
actuacionsenfinquesd’alta

complexitat i altres iniciati-
vespera lesàreesmésdesfa-
vorides.En laconvocatòria
obertaahirespreveuapujar
aquestpercentatge finsal
74%.Equips territorialsamb
40persones informaran i
acompanyaranenelprocés.
Laregidoratambévarecla-
mara laGeneralitat i alGo-
verncentralmésrecursos
permantenirelsnivells
d’ajutsactualsquan jano
hihagi fonsde laUE.

Els antitaurins tornen
a la càrrega per exigir al
Parlament vetar els bous

festes taurines de l’Ampolla,
sant Jaume d’enveja i camar-
les,onasseguraqueelstorosvan
rebrecops, cremades i caigudes.
Tretdesorpresa, cappartitno

ha presentat esmena a la totali-
tat a la controvertidaproposició
de llei per vetar els bous. no hi
ha data per a la votació al Parla-
ment, malgrat que les antitauri-
nes temen que les pròximes
eleccionsmunicipals (2023)po-
drienposposareldebatpolítical
voltant del veto.
Per als partits catalans amb

forta implantacióa lesTerresde
l’ebre, com és el cas d’erc o
Junts, és una qüestió incòmoda.
“Que deixin de pensar en un
grapat de vots per assegurar al-
gunes alcaldies”, critiquen les
animalistes.
Tot i que la tradició de cele-

brar les festes majors amb actes
taurins ha perdut adeptes l’últi-
ma dècada, encara sónmolts els
ebrencs que veuen comuna im-
posicióexterna lacampanyaper
aconseguir la prohibició.c

Toro embolat a la plaça portàtil de l’Ampolla el 19 de juny
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