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NacióDigital i BTV presenten dos
reportatges sobre pobresa
energètica
Els periodistes Isaac Meler (NacióDigital) i Laia Balasch (BTV) han entrevistat a
afectats, experts, responsables d'empreses subministradores i de l'alcaldia de
Barcelona | Una taula rodona a la Farinera del Clot ha servit per debatre sobre
una problemàtica que afecta més de 600.000 persones a Catalunya

Debat sobre pobresa energètica a la Farinera | Adrià Costa

NacióDigital i BTVhttp://www.btv.cat/destacat/btv-i-nacio-digital-presenten-especials-sobre(
pobresa-energetica-a-la-farinera/) han presentat una col·laboració conjunta dedicada a
la #PobresaEnergètica (https://twitter.com/search?q=%23PobresaEnerg%C3%A8tica&src=typd)
des de la sala d'actes de La Farinera del Clothttp://farinera.org/portada)
(
. El grup de teatre de
carrer Kamchàtka http://www.kamchatka.cat/)
(
ha obert l'acte amb una escenificació del fred que
moltes famílies passen perquè no poden fer front a les seves factures. Els periodistes Isaac Meler
(https://twitter.com/isaacmeler) (ND) i Laia Balasch (https://twitter.com/laiabalasch) (BTV) han
entrevistat a les mateixes fonts i el resultat són dos reportatges en profunditat on es parla de les
causes i conseqüències d'aquesta problemàtica social: "Les cases fredes"
(http://www.naciodigital.cat/noticia/102750/cases/fredes) i "Morts de fred"
(http://www.btv.cat/pobresaenergetica/) .
La tria del tema respon a la necessitat de posar el focus sobre un drama que no es pot
comptabilitzar perquè -malgrat tenir coneixement de què moltes famílies a Catalunya no poden
pagar les seves despeses de llum, aigua i gas- fins fa poc no existia una llei que obligués a les
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administracions públiques a posar recursos i solucions.
Però el plat fort de l'esdeveniment ha estat el debat obert al públic que ha comptat amb una taula
d'experts que també han tingut veu en els reportatges. L'arquitecte Coque Claret ha estat el
primer en prendre la paraula i ha defensat que la pobresa energètica s'ha d'abordar
conjuntament d'àmbits com la salut o l'habitatge. Claret també ha alertat que en el cas de
l'eficiència energètica dels edificis, l'emergència és de caire "sideral". "Hi ha 20 milions d'edificis
chatarra", ha destacat.
Per la seva banda, la doctora Anna Vall-Llosera ha avisat que no poder escalfar la llar pot
"augmentar el risc de morir" i ha explicat que la pobresa energètica pot provocar problemes
psicològics i alimentaris en les persones que la pateixen.
Finalment, Maria Campuzano, portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, ha comentat la
tasca de "visibilització"de la problemàtica que realitza. "Les empreses subministradores tenen part
de la responsabilitat del problema", ha defensat, per acabar recordant que la llei 24/2015 només
inclou "mesures de mínims" i que encara queda camí per recórrer.
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