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cia local, Endesa, jutges, fiscals i
veïns.
Madrenas reconeix que és ne

cessari “condemnar un nombre
mínimdepersonesquefanaccions
delictives” quan punxen la llum,
però precisa que, en cap cas, no es
busca criminalitzar les persones
en“situacióvulnerable”queopten
pel frau elèctric perquè no tenen
recursoseconòmics.
Davant això, l’Ajuntament de

Girona va demanar a les famílies
que “s’han vist forçades” a punxar
la llumper necessitat que “regula
ritzin la seva situació”. A més a
més,compareixeràcomaacusació
particular als jutjats contraelsque
facinuna“connexióreiterada”a la
xarxademanera il∙legal.
Una patrulla, formada per tèc

nics d’Endesa, agents de la policia

localiMossos,revisaràd’aquíunes
setmanes cada comptador per de
tectar si té contracte. En els casos
en què no hi hagi un contracte vi
gent es desconnectarà el cablatge.
“Si tenimunnombre importantde
persones amb comptador, fàcil
ment esdetectaran les altres famí
liesqueestanenganxades”, adver
teixelvicealcalde i regidordelegat
delbarri,EduardBerloso.
Endesa ha fet entre el 2017 i el

2018untotalde5.290actuacionsa
la Font de la Pólvora i Vilaroja,
tres de les quals per marihuana.
Alsdosbarris figuerencs lesactua
cionspugena2.866,de lesquals 14
sónpercultiudedroga.Perònoto
tes les actuacions acaben amb un
expedient de frau, ja que, segons
fonts de la companyia, “malgrat
que es tinguin sospites, cal acre
ditar que s’ha comès l’engany”. En

el cas de Girona, es van generar
un total de 1.738 expedients (un
24% dels subministraments esta
ven en frau), i en el de Figueres,
1.118 (un25%).
ElsMossos, juntament ambEn

desa iagentsdelapolicia local,van
dur a termedurant el 2018 set dis
positius als barris de Vilaroja i la
Fontde laPólvora ambunresultat
de 593 desconnexions d’usuaris
que es connectaven de manera
il∙legal. A Figueres hi va haver
27 actuacions policials i es van fer
725revisionsdedomicilis.Entotal
esvandetectar 170 frauselèctrics.
Mentre que Endesa assegura

que “no ha deixat d’invertir en la
xarxa elèctrica” d’aquests barris,
veïns del Culubret acusen la firma
de deixarlos un “cablatge antic”.
El mateix alcalde de Figueres de
manarà al Departament d’Indús
triaquerevisi l’estatde les línies.
Precisament, lacompanyiaelèc

tricahasectoritzat les líniesaVila
roja i està fent el mateix als altres
barris, cosa quepermetràdetectar
més bé alts consums i que un veï
nat no es quedi a les fosques com
passa ara (sinó només el pis que
punxa la llum) i, alhora, trobar on
hihael frauelèctric.c

Figueres allarga la mà a Girona per fer front comú contra els talls
de llum, i els dos alcaldes abordaran la situació en una reunió
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Comptadors de llum
incendiats per sobre
càrrega a la xarxa, ve
ïns indignatspelstalls
continus del fluid

elèctric,neveresespatlladesogent
dormint almenjador per no haver
debaixarescales,perpordecaure,
simarxa la llum.
Viure amb aquesta indefensió

s’ha convertit en el dia a dia de
molts dels habitants dels barris
de la Font de la Pólvora i Vilaroja
deGirona i del Culubret i Sant Jo
andeFigueres.Ésunaproblemàti
ca “històrica” que pateixen des de
faanys,peròqueel2018, i sobretot
aquesthivern, s’haagreujat.
En el cas de Figueres, l’any pas

sat hi va havermés de 200 talls de
llum, segons l’Ajuntament. Farts
de la situació, veïns del Culubret i
la Font de la Pólvora es vanmani
festar als carrers de les seves
respectives poblacions per exigir
solucions.
Asseguren que “paguen la com

panyia cada mes” i que aquestes
interrupcionsduren tantunahora
comset. “Enssentimabandonats”,
diu un d’ells. Malgrat que són ben
conscients de les causes, no volen
ni anomenarles per por, la majo
riad’ells, de represàlies.
Elsconsistorisdelesdueslocali

tats assumeixen el problema.
“Fins que no erradiquem el cultiu
de marihuana no se solucionarà”,
adverteix l’alcalde de Figueres,
Jordi Masquef, que exigeix més
col∙laboració de la Conselleria
d’Interior i Justícia. Masquef vol
fer front comúambGirona per re
soldrelasituació.El25defebreres
reunirà amb l’alcaldessa, Marta
Madrenas, per valorar una possi
bleestratègiaconjunta.
Figueres, a més a més, crearà

unacomissiósobreelstallsdellum
del Culubret, i avui farà una junta
de seguretat amb la Generalitat,
Interior,Mossosd’Esquadra,poli
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Els veïns del barri de la Font de la Pólvora pateixen talls de llum a causa del frau elèctric

Endesa ha obert
1.738 expedients a
Girona, a la Font de la
Pólvora i Vilaroja,
i 1.118més a Figueres

Pisos hivernacles de droga
]Ladificultatperviureen
condicionsnormalsenbarris
comeldelCulubretdeFigue
resper lesrepetides inter
rupcionsde llumprovocaque
algunsveïnsoptinpermar
xar ivendreelpis. “Les famí
lies tradicionalsvandesapa
reixent”, alerta l’alcalde,
JordiMasquef.Elproblema,
però,nos’acabaaquí. “El
propietariven l’immoble
barat.S’arribenaoferir finsa
35.000eurosperunpis,que
enmoltscasoss’acabacon
vertitenunaespècied’hiver
nacleperalscultivadorsde

marihuana”,asseguraMas
quef,quedemanaaJustícia
quesigui“sensible” inodene
gui l’entradade lapoliciaen
domicilis–comvafer fauns
quantsmesos–enquèesvan
registrarconsumsdemésde
40quilowatts. “Hihavia
indicis raonablesqueno
responiaaunconsumdomès
tic”. “Lesplantacionsde
marihuananecessitenmolts
watts.Sónsubministraments
excepcionalsquefregeixen i
fansaltar les línies”, afegeix.
EntreelCulubret iSantJoan
hiviuenunes800famílies.

Retallades en rehabilitació

E l 5 de desembre passat
es va obrir el termini
per sol∙licitar l’informe
d’idoneïtat per rebre les

subvencions que atorga el Con
sorci Metropolità de l’Habitatge
per a la rehabilitació d’edificis. El
període per lliurar les peticions
havia d’acabar el 28 de febrer, pe
rò es va tancar al cap de poques
hores perquè es va exhaurir un
pressupost que ha anat minvant
en el transcurs dels anys fins a si
tuarse en uns escadussers cinc
milions d’euros. Només es van
acceptar uns 125 expedients
d’ajuda per a un territori que

comprèn la corona metropolita
na de Barcelona i que, malgrat no
incloure la ciutat central, com
prèn l’Hospitalet i Badalona, és a
dir, dues de les tres ciutats més
poblades de Catalunya.
La situació es donadesprés que

les ajudes del Consorci de l’Habi
tatge de Barcelona previstes per
al primer semestre de l’any no ar
ribessin fins al 15 de juny, i amb
una quantitat força disminuïda
respecte de l’any anterior, ja que
va passar de 32.107.140 euros el
2017 a 14.395.000. I d’aquest total
una bona part va ser per cobrir
expedients que havien iniciat la
seva tramitació l’any anterior.
Les dades de visat del CAATE

EB indiquen que les obres de re
habilitació a la demarcació de
Barcelona van baixar un 6% el

primer semestre del 2018 respec
te del mateix període del 2017 i
que el lloc on aquest decreixe
ment va ser més pronunciat, amb
un 8%, va ser a Barcelona ciutat.
La retallada de les subvencions
–sense generar alternatives de fi
nançament públiques o priva
des– i el seu retard són causes
principals d’aquesta davallada.Al
cap i a la fi, les dades també diuen
que hi ha hagut una important
presa de consciència respecte a la
necessitat de mantenir els edifi
cis per part de la ciutadania, fruit
d’anys de campanyes informati
ves i, també, d’accions contun
dents de l’administració destina
des a advertir de l’obligatorietat
de passar la inspecció tècnica
dels edificis (ITE).
Una bona prova és que les peti

cions rebudes alCol∙legi d’Apare
lladors de Barcelona per fer ITE
han crescut al llarg de l’any 2018
un remarcable 198% respecte de
l’any anterior.Moltes comunitats
de propietaris que esperaven els

ajuts per emprendre les obres de
millora de casa seva veuen ara
que les subvencions esperades
són insuficients, o inexistents. És
el cas de les partides destinades a

la instal∙lació d’ascensors, pri
mordials en una conurbació que
té una població cada cop més
envellida.
La dotació econòmica de la re

habilitació ve a unirse a la llista
de necessitats que té el nostre
país per estar a l’alçada dels paï
sos del nostre entorn, més quan
s’han endegat campanyes, gaire
bé coercitives, destinades a fer
millores en el parc d’habitatge,
queper amoltes famílies suposen
una inversió que no poden assu
mir. No oblidem que els estudis
indiquen que, per cada 100 euros
destinats a subvencionar la mi
llora dels edificis, se’n recuperen
111 via impostos i que cada euro
invertit en rehabilitació genera
un 85% d’activitat econòmica
addicional.c

Les subvencions
esperades permoltes
comunitats de veïns
són insuficients,
o inexistents

Jordi Gosalves

J. GOSALVES, president del Col∙legi d’Apare
lladors de Barcelona (CAATEEB)


