Gibaix signa un conveni amb l’Ajuntament de Cornellà per crear una xarxa
d'instal·ladors solidària per a persones en situació de pobresa energètica
El conveni fixa un preu solidari per hora pels arranjaments, que suposarà una disminució del
32,4% sobre el preu de mercat.
El conveni permetrà millorar les condicions de confort energètic de persones en situació de
vulnerabilitat
Tots som conscients de la
greu situació que hem
passat amb la crisi que ha
afectat tots els sectors i que,
segons notícies d'experts,
podria tornar el proper any;
aquestes situacions de crisi
s'acarnissen sobretot en els
col·lectius més vulnerables,
persones i famílies que pels
seus ingressos econòmics no
poden fer front a la
reparació
en
les
instal·lacions
dels
seus
habitatges el que pot
suposar un greu risc de
sinistres en els seves llars.
Edifici de Gibaix ( Gremi de Instal·ladors del Baix Llobregat)

La pobresa energètica de la qual tant es parla, no significa només no poder assumir el
pagament dels rebuts de la llum, l'aigua o el gas ... vol dir també no tenir una llar com un
lloc que genera seguretat per als que l'habiten i un mínim de benestar i confort energètic en
la seva vida quotidiana.
Davant la gravetat de la situació, Gibaix decideix no mantenir-se al marge materialitzant la
signatura amb l'Ajuntament de Cornella, d’un conveni per a la creació d'una xarxa
d'instal·ladors solidaris amb l'objectiu de donar suport i millorar la qualitat de les llars de
persones de la ciutat en situació de pobresa energètica. Amb el conveni, Gibaix posa a
disposició l'Ajuntament la seva experiència, mitjançant els seus instal·ladors agremiats.
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Tanmateix, Gibaix crea la xarxa de fabricants i distribuïdors solidaris que estarà formada
pels Sponsors Partners de l’entitat que desitgen formar part d’aquest projecte oferint els
materials necessaris per l’adequació de les instal·lacions d’aquestes llars vulnerables.
El conveni estableix un preu solidari pels arranjaments, en cas que l'habitatge revisada
necessiti treballs per assegurar el bon estat de les instal·lacions de subministraments bàsics de
les llars. El preu en aquest cas serà un 32,4% menor al preu de mercat.
L'Oficina d'Eficiència Energètica de Cornellà, juntament amb els Serveis Socials, seran els
encarregats d'indicar els beneficiaris d'aquest conveni i derivaran a Gibaix els respectius
expedients per realitzar els procediments de reconeixement i certificats que siguin adequats.
Serà l'Oficina l'encarregada de gestionar i valorar els informes emesos per Gibaix i iniciar les
accions pertinents d'acord amb la legislació vigent, per aprovar la intervenció de
l’instal·lador.
L'objectiu de Gibaix i l’Ajuntament de Cornellà és oferir respostes a les persones i famílies que,
pels seus ingressos econòmics, no poden fer front a una mínima qualitat de benestar
energètic.
Cornellà de Llobregat 31.10.2019
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