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DOSSIER  TÈCNIC  JORNADA  EINES PER  L’ACCIÓ CONTRA 
LA POBRESA ENERGÈTICA 
 
Amb data 2 de juliol, i coorganitzada de forma conjunta per Ecoserveis, Cooperativa Tarpuna, 
Diputació  de  Barcelona  i  Ajuntament  de  Sabadell,  la  jornada  Eines  per  l’Acció  contra  la 
pobresa Energètica fomenta l’intercanvi d’idees, capacitació professional i identificació d’eines 
adreçada als professionals que lluiten contra la pobresa energètica.  
 
La  jornada,  celebrada al Parc Central del Vallès  (Sabadell), ha  constat de diversos espais de 
treball: 
‐ Diàleg inicial i Ponència Marc. 9.45‐10.30 hores. 
‐ Espai Àgora‐Sinèrgies, presentacions simultànies ràpides. 11.15‐12.30 hores 
‐ Tallers formatius.  12.30 ‐ 14.00 hores. 
‐ Conclusions. 14 – 14.30h. 
 
La  jornada  ha  comptat  amb  més  de  30 
ponents  d’una  alta  diversitat 
d’organitzacions,  entitats,  ens  locals  i  altres 
administracions  lligades  al  treball  contra  la 
pobresa energètica (vegeu programa adjunt),  
i amb una assistència de 115 persones.  



 
 
 
 

  2 

PROPOSTES‐RESUM  D’EINES  PER  L’ACCIÓ  CONTRA  LA  POBRESA 
ENERGÈTICA 
 
Arran del  treball  realitzat pels ponents  i participants  a  la  jornada,  s’han  identificat  i 
classificat de forma prioritzada un conjunt de proposicions en l’àmbit català per tal de 
fer més efectiva la lluita contra la pobresa energètica. 
 
La valoració quantitativa dels participants a  la  jornada ha permès  llistar‐les en ordre 
decreixent de significança: 
 
Proposta  1.  Impulsar  l'educació  energètica  (com  entendre  les  factures,  com 
racionalitzar  el  consum,  com  evitar  talls  de  subministrament…),  tant  als  usuaris 
vulnerables i als col∙lectius que treballen amb persones en risc d'exclusió social com al 
conjunt de ciutadans. 
 
Proposta  2.   Dinamitzar  el  treball  en  equip multidisciplinari  (serveis  socials,  serveis 
tècnics…), per donar una  resposta a casos de pobresa energètica, amb propostes per 
apaivagar la penalitat personal i familiar que implica que estiguin enfocades a l'atenció 
a les persones i en l'acompanyament per evitar talls de subministrament i fer front als 
costos, alhora que per diagnosticar accions personalitzades d'estalvi energètic. 
 
Proposta 3. Consensuar uns estàndards de valoració de  la pobresa energètica  i uns 
mínims de subministraments a garantir per dret, identificar els circuits òptims i senzills 
per donar una  resposta àgil  i  formar  les persones que  treballen a Serveis Socials per 
facilitar la detecció i l'acció immediata. 
 
Proposta  4.  Posar  en  qüestió  el  model  energètic  actual  (abús  de  tarifes,  més 
transparència, autoconsum…) per crear una nova  tarifa energètica que protegeixi  les 
famílies en situació vulnerable ajustant el cost dels serveis bàsics a la seva consideració 
de  bàsics,  alhora que  fer  participar  les  companyies  subministradores per  cobrir  part 
dels costos de garantia dels mínims bàsics que no puguin ser coberts per les persones i 
famílies en situació de vulnerabilitat. 
 
Proposta  5.  Treballar  la  pobresa  energètica  des  d'una  perspectiva  global  (està 
associada  a  una  situació  de  pobresa  general),  implicant  totes  les  administracions 
públiques, entitats del Tercer Sector i empreses de subministrament 
 
Proposta 6. Apostar decididament (a través de polítiques, normatives, creació d'un fons 
de  finançament,  etc.)  per  millorar  l'eficiència  energètica  dels  edificis  mitjançant 
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accions  de  rehabilitació,  substitució  de  sistemes  energètics  ineficients,  aprofitament 
d'energia solar... i de manera prioritària a les promocions de VPO. 
 
Proposta  7. Garantir  el  subministrament  bàsic  d'energia  i  aigua  que  permeti  viure 
amb  dignitat  a  les  persones  i  unitats  familiars  en  situació  de  vulnerabilitat.  En 
conseqüència,  requerir  l'aprovació  prèvia  de  Serveis  Socials  per  procedir  a  realitzar 
qualsevol  tall  de  subministrament  bàsic,  atesa  la  importància  sobre  la  salut  de  les 
persones. 
 
Proposta 8. Obtenir dades relacionades amb la pobresa energètica (nombre i 
distribució territorial de talls de subministrament, consum energètic dels habitatges…) 
per poder identificar la relació entre l'habitatge, les condicions de vida i la salut dels 
usuaris, que permeti caracteritzar la problemàtica i fer‐ne difusió. Avançar en un model 
català de caracterització de la pobresa energètica que permeti treballar en la 
identificació/quantificació del problema a nivell local.  
 
 
Proposta 9. Dotar de més  recursos econòmics els Serveis Socials dels ajuntaments  i 
entitats  del  Tercer  Sector  bé  sigui  demanant  al  Parlament  de  Catalunya  dotació 
pressupostària de la Generalitat, bé sigui creant un nou ingrés local. 
 
 
Aquest conjunt de propostes es fan arribar a tots els agents implicats en la gestió de la pobresa 
energètica per tal de continuar el treball per l’establiment d’un marc normatiu, finançament i 
eines a  l’abast dels professionals  i usuaris que permetin una disminució dràstica de  l’impacte 
social i econòmic sobre les famílies i consumidors vulnerables.  
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Coorganització: 
 

Diputació de Barcelona – Àrea Medi 
Ambient. martinezixrb@diba.cat  
 
 
Ajuntament de Sabadell – Sostenibilitat. 
jenciso@ajsabadell.cat  
 
Ecoserveis ‐ marta@ecoserveis.net 
 
 
Cooperativa Tarpuna ‐ 
david@tarpunacoop.org 
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Nota de premsa Jornada 
 
Més  de  100  professionals  debaten  sobre  les  accions  contra  la  pobresa  energètica  a  una 
jornada que aquest matí se celebra al Parc Central del Vallès 
 
El Parc Central del Vallès ha acollit aquest 2 de  juliol  la  jornada “Eines per a  l’acció contra  la 
pobresa energètica”. Una  trobada organitzada per  l’Ajuntament de Sabadell,  la Diputació de 
Barcelona, Ecoserveis i Cooperativa Tarpuna, durant la qual més de 100 professionals catalans 
han  debatut  sobre  aquest  fenomen.  La  jornada  ha  comptat  amb  la  presència  del  tinent 
d’alcalde  de  Presidència,  Economia  i  Serveis  Centrals,  Josep  Ayuso;  la  diputada  adjunta  de 
Medi Ambient de  la Diputació de Barcelona, Mercè Rius;  i  el  regidor de  Sostenibilitat,  Lluís 
Monge. Una de  les ponències, Pobresa Energètica a Catalunya, ha anat a càrrec del Síndic de 
Greuges de Catalunya, Rafael Ribó.  
  
El  tinent  d’alcalde,  Josep  Ayuso,  ha  destacat  l’alt  valor  de  la  trobada,  que  “ens  permet 
intercanviar  experiències,  bones  pràctiques  i  coneixements  per  lluitar  contra  aquesta 
situació”. Ayuso ha subratllat que “a casa tots els ciutadans i ciutadanes hem de poder tenir 
unes condicions i serveis que ens permetin una qualitat de vida digna” i per això cal que des 
dels  diferents  àmbits  i  administracions  s’actuï  per  “evitar  una  fractura  energètica  a  la 
societat”  i  els  seus  efectes  sobre  la  ciutadania.  En  aquest  sentit,  ha  destacat  com  els 
Ajuntaments  estan  treballant  per  donar  suport  a  les  persones  que  estan  patint  les 
conseqüències de  la pobresa energètica  i  també amb mesures  com  la promoció de  l’estalvi 
energètic.  
  
Per la seva banda, la diputada de Medi Ambient, Mercè Rius, ha qualificat la jornada com “una 
trobada pionera en un tema malauradament tan actual com és  la pobresa energètica”. Així 
mateix,  s’ha  referit a  la manca de  coneixement per part de  la  societat en general  sobre els 
consums  energètics.  “Això  s’agreuja  perquè  la  factura  és  difícil  d’interpretar  i  tampoc  no 
sabem veure quanta energia consumim. En aquest sentit, mesures d’estalvi energètic poder 
ajudar a pal∙liar les situacions de pobresa energètica”.  
  
El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha destacat   “la necessària tasca dels serveis 
socials davant situacions de pobresa energètica” i ha plantejat “un abordatge rigorós i global 
de les situacions de desigualtat i pobresa”. 
  
La jornada s’ha orientat a l’intercanvi d’experiències, la cerca d’eines i propostes per coordinar 
i avançar en els dispositius d’actuació per atendre tant les  persones que no poden fer front a 
les  factures  dels  subministraments  bàsics  d’energia  [electricitat  i  gas]  i  aigua  com  les  que 
poden  mantenir  condicions  de  temperatura  òptimes  a  les  seves  llars.    Algunes  de  les 
alternatives  que  s’han  presentat  a  la  jornada  per  poder  establir  sinergies  entre  tots  els 
implicats són: capacitació energètica a professionals del sector  i usuaris finals, campanyes de 
comunicació,  implicació  de  tots  els  agents  implicats,  transparència  del  mercat  elèctric  o 
dinamització de dispositius locals de captació de recursos.  
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