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PROGRAMA

TALLER 5: Eines per combatre la pobresa energètica des de l’administració local

La pobresa energètica: una nova prioritat social
En quins casos podem parlar de pobresa energètica? Quina diferència hi ha entre el
concepte de pobresa energètica i el de consumidor vulnerable? Es defineix igual a tota
arreu?

09:30-10:30

L’emergència social apareguda durant els darrers anys han demostrat que basar-se només en el
nivell d’ingressos quan es parla de pobresa energètica és insuficient i cal endinsar-nos en les
despeses de la llar, el confort a l’habitatge i/o d’altres circumstàncies personals.
Al primer bloc s’analitzarà com es defineix la pobresa energètica ja que el com s’entén el
concepte és clau per definir les estratègies i solucions.
Ponent d’Ecoserveis

Realitat de la pobresa energètica
Quantes persones pateixen pobresa energètica? Quin és volum de talls de
subministraments? Quins efectes sobre la salut causa viure en un habitatge insalubre? Són
eficients els mecanismes de protecció vigents actuals?

10:30 – 11:00 A Catalunya gairebé el 13% de la població declara que no pot mantenir l’habitatge a una
temperatura adequada, més del 50% del parc d’habitatges de l’Estat espanyol està construït
sense criteris d’eficiència energètica i el 16% presenten humitat, goteres o altres problemes
derivats d’un mal aïllament. La manca d’informació sobre com acollir-se a les tarifes socials, la
falta de mesures que protegeixin als més vulnerables i el desbordament dels equips d’atenció
social agreugen la situació.
Ponent d’Ecoserveis

11:00 – 11:20 Descans

Què s'està fent per fer front a la pobresa energètica?
Quines mesures són més efectives per lluitar contra la pobresa energètica? Què s’està fent
a nivell internacional per combatre-la? Com s’intervé des de les administracions locals?

11:20- 12:00

La gestió de les situacions de pobresa energètica és complexa perquè s’ha de resoldre des de la
dimensió energètica, social i econòmica. No hi ha una única forma de fer front a les situacions
de vulnerabilitat, però hi ha experiències i pràctiques que donen una resposta correctiva i/o
preventiva en matèria d’eficiència energètica de la llar.
Ponent d’Ecoserveis

Taula rodona d'experiències a casa nostra.
Participa:
Clara Ramoneda, voluntària del Fuel Poverty Group
Xarxa de persones i entitats que donen resposta a situacions d’urgència (avisos de talls de
subministraments, talls executats, etc.) i formen a entitats i a persones voluntàries perquè
evitin que famílies en risc d’exclusió social arribin a tenir unes despeses energètiques tant
elevades que no puguin fer front.
http://energiajusta.org/
Lucía Navarro i Marcel Fontanillas, membres de l'Aliança contra la Pobresa Energètica
Plataforma cívica que va néixer amb la voluntat de pressionar les administracions públiques
davant les pràctiques de les empreses subministradores d’energia i aigua.
http://pobresaenergetica.es/

12:00 – 13:30

Cristina Cardenete, tècnica d'Acció Exterior de l'Agència d'Habitatge de Catalunya
Entre els projectes que desenvolupa contra la pobresa energètica hi ha el projecte RELS, una
metodologia que millora l’eficiència tèrmica i energètica dels edificis socials d’ús residencial,
mitjançant la promoció de l’ús d’energies renovables, la millora tèrmica de l’envolupant i
l’optimització de les tarifes energètiques dels veïns.
http://www.agenciahabitatge.cat/wps/portal?WCM_GLOBAL_CONTEXT=ca/RELS/ca/relsAgen
Montserrat Sanllehy, directora d'Acció Social, i Virgínia Vallvé, tècnica de Medi Ambient i
Sostenibilitat, de l'Ajuntament de Cornellà del Llobregat
La coordinació entre l’àrea de Medi Ambient i de Benestar Social va dur a l’organització de
formacions per a professionals de Serveis Socials del municipi, intervencions en habitatges que
patien situacions de pobresa energètica, assessorament tarifari a usuaris i recollir diners per
a accions de prevenció contra la pobresa energètica.
http://www.cornella.cat/

