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Drets de les Persones

Campanya contra la pobresa energètica
• Per garantir el subministrament de l’aigua, la llum i el gas i facilitar l’accés a un lloguer social
L’Ajuntament de Lleida es posa a disposició
dels ciutadans i les ciutadanes per afrontar
emergències de pobresa energètica i dificultats de pagament de l’habitatge habitual, a les quals fa referència la llei 24/2015.
La Paeria té en marxa des del mes de desembre passat un espai on line que informa
dels drets de les persones en situació de
risc de pobresa energètica per garantir els
subministraments bàsics d’aigua potable,
llum i gas, o que estiguin en risc de pèrdua
de l’habitatge habitual per dificultats de
pagament dels préstecs, els crèdits hipotecaris o les quotes de lloguer.
Aquesta informació es pot demanar
gratuïtament al telèfon 900 84 42 53 (l’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de
9.00 h a 18.00 h) o també presencialment
a les oficines de serveis socials dels diferents barris.
Els serveis socials municipals vetllen per
prevenir situacions de pèrdues d’habitatge i de talls de subministraments bàsics,
tant per mitjà d’ajuts urgents com els de la
taula d’emergència en habitatge, facilitant
contractes de pisos socials. La Paeria aconsella que si alguna persona té deutes de
subministrament i/o ha rebut avís de tall,
té impagaments de lloguer o ha rebut avís
de desnonament, es posi en contacte amb
els serveis socials del seu barri com abans
millor, sense esperar a l’últim moment, per
tramitar els recursos més oportuns.
La Llei 24/2015 inclou mesures com ara
la prevenció de la pèrdua de l’habitatge, facilitar l’accés a un lloguer social quan no es

La Paeria afronta les emergències de pobresa energètica i habitatge. © Paeria

pot fer front als deute d’hipoteca o lloguer
i evitar els talls en els subministraments
bàsics (aigua potable, llum i gas) a aquelles
persones que es troben en situació de risc
d’exclusió residencial.

ció de l’OMIC ha permès el restabliment del
servei.

Els casos arriben majoritàriament per
mitjà de les àrees dels serveis socials dels
barris i, alguns, pels mateixos afectats. La intervenció que es fa
Uns 160 expedients
L’OMIC ha
des de consum consisteix a
L’Oficina Municipal d’Inaconseguit en
contactar directament amb
formació als Consumidors
els darrers cinc
l’empresa subministradora
(OMIC) ha atès 160 expeo amb l’Agència Catalana de
dients en els darrers cinc
mesos restablir els
Consum,
per tal d’aconsemesos per temes de poserveis bàsics a 34
guir que es restableixi el subbresa energètica derivats
famílies
ministrament a les llars afectadels serveis socials. Del total
des, en els supòsits en què hi havia
d’assumptes, en 34 casos s’han
un informe previ de vulnerabilitat.
produït talls de subministrament per
impagament de les factures, i la intervenLa resta, 126 expedients, són avisos de
tall en el subministrament que s’han pogut
paralitzar gràcies que s’ha enviat la documentació preceptiva amb l’informe de vulnerabilitat de les famílies afectades.
Pròximament l’OMIC iniciarà un seguit
de xerrades informatives de la campanya
en col·laboració amb diverses entitats. •••

La campanya vol garantir que les famílies disposin dels subministraments bàsics. © S. C.

Més informació:
Tel. 900 84 42 53.
OMIC. Tel. 973 70 04 24
omic.lleida@paeria.cat
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Plantació de 600 exemplars d’arbres
• De més de 50 espècies diferents en gairebé un centenar de carrers i places
Les espècies que s’utilitzen en aquesta
replantació són el lledoner (Celtis australis),
el negundo (Acer negundo), l’auró blanc
(Acer campestre), l’arbre de l’amor o arbre de Judea (Cercis siliquastrum),
el xiprer de Leyland (CupresAjuden a
socyparis leylandii), el tulíper
millorrar la
de Virgínia (Liriodentron tuqualitat de l’aire,
lipifera), el cirerer del Japó
creen ombres i
(Prunus serrulata kanzan),
la
prunera de fulles verembelleixen el
melles
(Prunus cerasifera), la
paisatge
morera (Morus alba fruitless) el
plataner (Platanus hispanica) i la
magnòlia comuna (Magnolia grandiflora), entre d’altres.
Es plantaran 9.000 arbres en els pròxims 4 anys. © H. S.

La campanya de plantació i reposició d’uns
600 arbres, de més de 50 espècies diferents,
en gairebé un centenar de carrers i places
de la ciutat es perllongarà fins al mes de
març. L’objectiu de la Paeria és col·locar en
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els pròxims 4 anys uns 9.000 exemplars.
Dos grups de treball executen les tasques
de plantació en zones i barris com el Centre Històric, Pardinyes, la Bordeta, Balàfia, la
Mariola, Joc de la Bola i Alcalde Areny.

A Lleida hi ha més de 40.000 arbres a les
vies urbanes, que contribueixen a millorar
la qualitat de l’aire, creen ombres que ajuden a disminuir les temperatures extremes
de l’estiu, embelleixen el paisatge amb les
floracions d’estiu i els colors del fullatge de
tardor i milloren la biodiversitat. •••

