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Comarca 04.10.2016

Tots els municipis del Vallès ja disposen
d'ajudes per al pagament de l'aigua
Era un dels objectius del Consell d'Alcaldes, la de fer
efectiva la ILP 24/2015 sobre pobresa energètica. 2.400
famílies a Terrassa s'han beneficiat de la tarifa social
impulsada per l'ajuntament i Mina d'Aigües
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Ja no hi ha cap ciutadà al Vallès Occidental que estigui desprotegit davant un
eventual tall del subministrament de l’aigua. Així de clar ho ha expressat el
president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, en la presentació dels acords
als que han arribat els municipis del Vallès amb les empreses concessionàries
del servei: Cassa, Sorea, Mina d’Aigües de Terrassa i Aigües de Barcelona. “A
partir d’ara cap família que tingui una situació de vulnerabilitat acreditada pels
serveis socials municipals se li tallarà l’aigua. I se’n farà càrrec els diferents
mecanismes d’assumpció d’aquesta factura", ha dit Giménez.
 
Totes elles han creat, amb els resepctius ajuntaments, mesures per tal
d’ajudar les famílies que tenen dificultats per pagar el rebut. En el cas de Mina,
el 2013 es va crear la tarifa social, que bonificava el 90% del cost fix, i un any
després un fons social, que cobria encara una part més de la factura. Josep
Lluís Armenter, director general de Mina Aigües de Terrassa, ha detallat
quantes persones se n'han beneficiat: “Això ha permès que fins aquest
setembre, entre la tarifa social i el fons social, s’hagin destinat 175.000 euros.
De la tarifa se n’han beneficiat 2.400 famílies; del fons social, estem en 851
famílies i esperem arribar a finals d’any a 1130.”
 
La bona sintonia mostrada entre els municipis i les companyies d’aigua no
s’ha repetit amb les subministradores d’altres serveis, com la llum i el gas,
amb les que el president del Consell s’ha mostrat especialment crític: “Amb
aquelles empreses que no estan implicades i que no tenen ganes de
col·laborar, en el consell d’alcaldes vam parlar que estem disposats a
replantejar-nos quin tipus de relació podem mantenir amb elles.”
 
La Taula comarcal de treball sobre pobresa energètica es va constituir el març
amb l’objectiu de fer efectiva la ILP 24/2015, que preveu que les companyies
subministradores no realitzaran cap tall sense un informe previ dels serveis
socials.
 

Conferència a la BCT 04.10.2016

Begoña Román reivindica el
tracte dels trastorns mentals
més enllà del diagnòstic
Dins del marc de les activitats per
commemorar el Dia Mundial de la Salut, més
d'un centenar d'assistents han presenciat la
xerrada protagonitzada per la presidenta del
Comitè d’Ètica de Serveis Socials de
Catalunya

A títol individual 04.10.2016

Triades les persones que
podran participar als
consells de districte
Una aplicació informàtica basada en el padró
municipal ha fet la tria de forma aleatòria i
paritària. Les persones triades en el sorteig
rebran ara una notif icació per oferir-los la
possibilitat de participar en aquests òrgans

Al Raval de Montserrat 04.10.2016

Campanya informativa sobre
les conseqüències
psicològiques de la psoriasi
La psoriasi és una malaltia inf lamatòria de la
pell que afecta a gairebé 5.000 persones a
Terrassa. El símptoma més evident és
l’aparició d’unes taques a la pell però pot
derivar en altres afectacions.

Única candidatura 04.10.2016

El Partit Demòcrata Català ja
té la primera executiva
territorial de Terrassa
L’encapçala el rubinenc Xavier Reinaldos amb
els terrassencs Meritxell Lluís, Aleix Pons,
Julio Diaz, Josep Castellà i Marta Sánchez.
També de Rubí, Castellbisbal, Ullastrell,
Viladecavalls, Matadepera i Rellinars
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