CRITERIS BÀSICS DE FUNCIONAMENT D'APEs

Preàmbul

Partint de la definició de pobresa energètica com la precarietat en l’accés als
subministraments bàsics per mantenir una llar en condicions adequades (aigua llum o gas) o
directament la impossibilitat d’accedir-hi, l’Aliança contra la Pobresa Energètica de Catalunya
(APE Cat) va néixer al gener de 2014 amb l’objectiu principal de defensar l’accés universal a
aquests subministraments bàsics, a partir de la unió de la Plataforma d’afectats per la Hipoteca,
la Confederació d’associacions veïnals de Catalunya, l’assemblea de treballadors/es en atur de
Catalunya, la Xarxa per la Sobirania Energètica, la Plataforma Aigua és Vida, el Front Cívic de
Catalunya i la Unió de Consumidors de Catalunya.
Una base fonamental per lluitar contra la Pobresa Energètica, és la feina que es fa des del
territori amb la implicació d'APEs Locals. Són la via d'entrada per la gent afectada i també la veu
de APE Cat en el territori on actuen. Per tant, les APEs locals assumeixen aquesta responsabilitat i
accepten els principis bàsics definits en aquest document.
L'objectiu d'aquest document de “Criteris bàsics de funcionament d'APEs”, és tenir un
marc “normatiu” amb uns punts mínims de funcionament respectant l'autonomia pròpia de cada
APE.
És un document viu, obert a modificacions en funció de les necessitats de cada moment. Les
modificacions s'han d'aprovar per l'Assemblea.
Totes les APEs han de comprometre a assumir els criteris bàsics que es descriuen en
aquest document.
Cap partit polític o sindicat pot formar part de l'APE. Les adhesions seran sempre a títol
personal però sense representació política a la plataforma.
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1.1 Drets fonamentals
A les APEs no es tolerarà cap actitud xenòfoba, violenta, sexista, ni discriminació per
ideologies de qualsevol índole o rivalitats personals, siguin del caràcter que siguin.

1.2 Acceptació de les demandes generals
•

•

•

•
•

•

Garantir l’accés universal als serveis bàsics. Totes les famílies que no puguin fer front als
rebuts han de tenir accés a un servei mínim que els permeti viure amb dignitat i no han
de patir cap tall.
Evitar els talls indiscriminats de subministraments a Catalunya que estan exercint les
companyies distribuïdores d’aquests serveis. L’administració ha d’exercir el seu paper de
garant dels drets humans i no deixar aquesta decisió a la discrecionalitat de l'empresa
subministradora.
Defensar els drets humans. L’Accés a la llum, el gas i l’aigua és indispensable per
disposar d’un habitatge digne, que tal com declara el Pacte Internacional dels Drets
Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC) aprovat el 1966 per la ONU, es un dret humà
bàsic.
Transparència i accés a la informació. Que es publiquin les dades del nombre de talls per
municipi.
Evitar la transferència de recursos públics pel benefici privat. Les companyies, i no els
poders públics, han d'assumir el cost dels subministraments que no es puguin pagar.
Tenen suficients beneficis per fer-ho.
Auditoria de costos per saber que estem pagant exactament en les nostres factures i
eliminar costos il·legítims.

1.3 Creació de noves APE's Locals:
1.3.1 Condicions per la creació d'una APE
Es Imprescindible per muntar una APE que hi hagi afectats de pobresa energètica a la
població.
Qualsevol agent local del territori de creació, sigui institució, plataforma social, col·lectiu
o qualsevol persona física, ha de mostrar interès i compromís per resoldre el conflicte dels/les
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afectats/des i implicar-se al projecte d'APE Cat, amb la finalitat de formar-se al màxim i convertirse en agent actiu-portaveu a la zona.
1.3.2 Funcionament fins a fer oficial d'una APE
Des del moment que es fa la petició per crear un APE, les persones implicades en la
gestació del projecte a la zona, han d'assistir regularment les primeres setmanes amb els afectats
a l'Assessorament de APE Cat. És la forma d'adquirir els coneixements necessaris per treballar-ho
més endavant a la localitat.
Assistir regularment a les assemblees d'APE Cat amb l'objectiu de conèixer bé els criteris
en que es treballa. A més d'implicar-se i garantir la coordinació entre la localitat i la coordinadora
APE Cat. Facilitant en tot moment la informació de situació (adhesions al projecte dels diferents
agents de la localitat), moviments dels portaveus (comissions d'operativitat i persones
responsables a qui adreçar-se) i afectats a la zona (seguiment i/o acompanyament així com
situació dels casos).

1.3.3. Tutelatge/acompanyament de l'APE en creació per APE consolidada
L'objectiu de l'APE consolidada serà donar suport, força i a la vegada garantir que el
procés de gestació i creació i seguiment de la nova APE a la localitat es fa correctament.
Demanar tutel·latge a un APE propera, consolidada i amb experiència per estar més
acompanyat als inicis i es pugui garantir que es comparteixen les bases d'APE (o s'assignarà a
APE Cat al notificar-se la petició de creació d'una APE local).
Des del moment que es fa la petició per crear un APE i és compleixi els punts anteriors, en
un període no inferior a 2 mesos, l'Assemblea farà oficial l'alta de l'APE sempre que l'APE que ha
fet el tutel·latge /acompanyament ho aprovi.

1.4 Funcionament d'una APE
El fet que l'APE sigui un moviment social en constant creixement i presència territorial és
gràcies a la coordinació a tots els nivells entre APE Cat i la resta d'APEs locals.
El funcionament intern ho decideixen les persones que conformen l'APE repartint les
tasques evitant que recaigui molt esforç en pocs companys.
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1.5 Coordinació d'APE's locals i APE Cat
Aquesta coordinació és fonamenta en:
• L'assistència als assessoraments i assemblees d'APE Cat regularment per part d'algun
company i de forma rotatòria. No sempre per la mateixa persona.
• Es important l'assistència per evitar descoordinació per manca de coneixement del
funcionament d'APE.
• Si no es pot assistir regularment per motius econòmics (transports) o distància
(poblacions allunyades de Barcelona) s'intentarà venir encara que sigui amb menys
freqüència.

1.6 Assessorament Col·lectiu
L'assessorament és gratuït.
L'assessorament és col·lectiu i per tant està guiat pel principi bàsic de la solidaritat.
Al tractar-se d'una reunió d'acollida de persones afectades és important fer una mínima
explicació de que és APE (a nivell Català i local).
És necessari aconseguir que les persones afectades siguin un agent actiu, implicant tant
en la resolució del seu problema com en els quals afecten a la resta de participants.
El protagonisme de la gent afectada i la dimensió col·lectiva de la problemàtica són
necessàries per evitar actituds paternalistes que derivin en assistencialisme. A través de
l'exposició pública dels casos i de compartir col·lectivament les vies per a la seva resolució els
afectats es formen sobre el seu propi cas i els dotem d'eines perquè puguin gestionar-ho.
És necessari que les persones afectades que ha solucionat el seu cas o ho tenen en vies de
solució expliquin la seva experiència per què els nous afectats que arriben a l'assessorament
vegin que amb la lluita col·lectiva es pot resoldre el problema.
L'APE és compromet dins de l'assessorament col·lectiu, afavorint la implicació i necessitat
de la lluita col·lectiva, i els/les afectats/des donarà suport i força des de la seva resolució del cas
als nous afectats que puguin vindre als següents assessoraments. Aquest és el compromís que
demanarà l'APE als afectats.

4 de 4

versió: març-2015

