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1.   CONTEXT 

  

La pobresa energètica, és la incapacitat d’una llar per a satisfer el mínim de serveis energètics i, 

d’aquesta manera, garantir les necessitats bàsiques tot tenint en compte els factors personals, 

geogràfics i materials que hi concorren. Les persones que la pateixen acumulen impagaments en les 

factures i pateixen talls de subministrament elèctric, d'aigua o gas. Se'n deriven, entre d'altres, 

conseqüències que afecten a la seva salut, disminució del rendiment físic i acadèmic, problemes 

socials i relacionats (intra i extrafamiliars), degradació dels edificis, i deutes inassolibles per les 

famílies. 

 

Algunes de les causes de la pobresa energètica són: 

- Funcionament oligopolístic del sistema elèctric a l’estat espanyol. 

- Baixos ingressos familiars, agreujats en un context de crisi econòmica, elevat 

atur i baixada de salaris. 

- Un parc d'habitatge construït abans de l’existència de normatives tèrmiques 

i, en alguns barris, amb materials de baixa qualitat i mal aïllament. 

- Un cost molt elevat de l'habitatge, agreujat pels anys de la bombolla 

immobiliària, i que ha provocat que moltes famílies arrosseguin deutes que 

els hipotequen bona part dels ingressos mensuals. 

- Un cost molt elevat de l'energia i aigua, que ha pujat molt per sobre de l'IPC 

en els darrers anys. 

  

La pobresa energètica és una realitat quotidiana per a més de 100.000 persones residents a 

Barcelona que s'expressa en múltiples formes que van des de la manca de confort tèrmic a 

l'habitatge fins l'acumulació de deute amb les subministradores o el risc de tall de subministraments 

bàsics per impagament. 

 

Els resultats de l'anàlisi de l'Enquesta de Condicions de Vida (ECV 2016) i de l'Enquesta de Salut 

Pública de Barcelona (ESPB 2016), totes dues de l'any 2016, indiquen que al voltant de 170.000 

persones eren incapaces de mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada en els mesos 

freds o tenen retard en el pagament dels rebuts de subministraments bàsics incloent l'electricitat, el 

gas o l'aigua corrent. A més, es calcula que el 2016 hi havia desenes de milers de persones en 

pobresa energètica severa per trobar-se amb retards en el pagament de rebuts i amb falta de 

confort tèrmic a casa seva. D'aquests últims, uns milers van deixar, a més, de disposar d'alguna de 

les seves fonts habituals d'energia, és a dir, van ser desconnectats de manera forçada o voluntària, a 

causa de dificultats econòmiques. 

 

 

 

 

  

 



Barcelona la conformen 73 barris que tenen orígens històrics i evolucions molt diversos. Tots tenen 

elements que sumen per fer de Barcelona un bon lloc on desenvolupar el projecte vital del veïnat, on 

fer efectiu el dret a la ciutat, en el seu sentit més ampli. Això no obstant, el desenvolupament 

asimètric d’alguns barris al llarg del temps ha generat desigualtats socioeconòmiques importants. En 

els últims anys, malgrat la recuperació que assenyalen molts indicadors, les diferències territorials 

han augmentat. 

 

Davant d’aquesta situació, el Govern pren el compromís de treballar per reduir aquestes desigualtats 

entre els barris en àmbits tan fonamentals com l’habitatge o els serveis bàsics. Per això defineix 

accions per aconseguir territoris resilients, que sumin les capacitats dels veïns i veïnes. 

  

En aquests barris més afectats, en concret, un 9,4% de les llars no van poder mantenir la seva llar a 

una temperatura adequada als mesos freds, un 14,5% van declarar haver-se endarrerit en el 

pagament de serveis (llum, aigua, gas, comunitat) i un 9,2% van reportar tenir goteres o humitats al 

seu habitatge, (un 15,4%, un 21,1% i un 11,4% entre les classes socials més desfavorides). Segons 

classe social de la persona de referència de la llar, pateix pobresa energètica el 23,4% de les llars de 

classe I treballadora no qualificada, seguits amb un 13,9% per la classe II supervisora en ocupacions 

tècniques qualificades, i amb un 7,4% per la classe III d’ocupacions intermèdies. 

 

S'ha de tenir en compte també altres aspectes com el règim de tinença de l'habitatge, la 

disponibilitat o no de determinades formes d'energia per a certs serveis (com el gas per a la 

calefacció) o les necessitats específiques de les llars, sobretot d'aquells amb població vulnerable 

(nens, gent gran, malalts crònics, etc.). Aquests i altres elements permeten entendre la major 

incidència de la pobresa energètica en llars monomarentals, que connecta la pobresa energètica 

amb qüestions més àmplies de feminització de la pobresa. Les dones apareixen per tant com a 

receptores d'impactes d'aquesta forma de privació material però, com mostren les xifres dels serveis 

de suport de l'Ajuntament de Barcelona (PAPE i serveis socials, entre d'altres) i l'experiència 

d'organitzacions com l'Aliança contra la Pobresa energètica, són també agents clau en la protecció 

dels drets energètics de casa seva. 

 

L’índex de vulnerabilitat social (IVS), calculat a partir de diferents indicadors d’exclusió social, és una 

dada important que permet conèixer millor la situació social de la població de cada barri respecte 

del conjunt de Barcelona. L’IVS estableix un valor per a cada barri i permet obtenir un rànquing de 

més alt a més baix. Segons les dades de 2015, la Trinitat Nova ocupa el primer lloc del rànquing (IVS: 

10) i Pedralbes, el darrer (IVS: 2,07). Els indicadors que es tenen en compte per calcular l’IVS són la 

RFD, la taxa de titulats superiors, la taxa d’instrucció insuficient, l’atur registrat, l’esperança de vida, 

el nombre d’estrangers de països no desenvolupats, la ràtio de població estrangera, la població de 

65 anys i més que viu sola i la ràtio de dependència. 

 

L’IVS és especialment dolent a la Marina del Prat Vermell (IVS: 8,97), que ocupa el segon lloc en el 

rànquing de la ciutat, només per darrere de la Trinitat Nova. A la Marina de Port l’IVS és de 6,87, que 

correspon a la 30a posició. 

 

Els barris de la Marina presenten una taxa d’atur de les més altes de Barcelona, especialment el barri 

de la Marina del Prat Vermell, amb un 19,5 % (147 persones, de les quals el 63,3 % són homes i el 



36,7 %, dones). Aquest és l’únic barri on ha crescut l’atur registrat sobre la població de 16 a 64 anys 

al llarg de l’any 2015. Aquest percentatge duplica la mitjana de la ciutat. 

 

L’atur de llarga durada és del 17,4 % a la Marina del Prat Vermell i del 9,7 % a la Marina del Port, per 

sobre del 8 % de mitjana del districte i del 7,7 % del conjunt de barris de Barcelona. 

 

Per tal de garantir els subministraments bàsics d’aigua, llum i gas, al maig del 2015, els impulsors 

d’una iniciativa legislativa popular (ILP) per aturar els desnonaments i els talls de subministrament–

l’Observatori DESC, l’APE i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)— entreguen 143.380 

signatures al Parlament per instar a la tramitació d’urgència (dins d’aquella legislatura). El 9 de juliol, 

el Ple del Parlament aprova la tramitació pel procediment d’urgència de la ILP per tal que les 

mesures reclamades per afrontar les emergències en matèria d’habitatge i pobresa energètica 

puguin ser debatudes i adoptades com a llei abans d’acabar la legislatura. A finals de mes, el 

Parlament aprova la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en 

l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. La llei inclou les següents mesures contra la pobresa 

energètica: 

  

a) Accés garantit als subministraments bàsics d’aigua, llum i gas a les llars vulnerables. 

 

b) Suspensió de tots els talls d’aigua, llum o gas, aplicant el principi de precaució. 

 

c) Establiment dels acords o convenis necessaris entre les administracions públiques i les 

companyies subministradores d’aigua, gas i electricitat per garantir que aquestes concedeixin 

ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els 

apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims. 

 

Degut a la situació presentada amb anterioritat, l’Ajuntament de Barcelona va dissenyar una 

estratègia per la reducció de les llars en situació de pobresa energètica i la capacitació en cultura 

energètica de la població de la ciutat. La mateixa ha estat desenvolupada a nivell de ciutat en 

aquests eixos centrals: 

 

a)   Diagnosi i detecció 

 

Elaborar un diagnòstic de la situació concreta de la ciutat de Barcelona en matèria 

de drets energètics: 

  

● Analitzar la situació de la pobresa energètica a Barcelona i les seves causes. 

● Conèixer les seves conseqüències i efectes, i línies de treball que permetin 

donar resposta als mateixos. 

● Oferir dades acurades i actualitzades possibles sobre l’actuació municipal 

transversal i el seu impacte real en la vida de les veïnes de la ciutat. 

 

 

 

 



Detecció i prevenció  

  

Els professionals de l’àmbit social o atenció directa són agents clau en la identificació 

i intervenció en casos de pobresa energètica. La pobresa energètica té unes 

característiques que fan que, si s’identifica i es tracta de forma específica i en estadis 

precoços de la problemàtica, es poden aconseguir millores amb un impacte 

important en el benestar de les persones. Per això és important capacitar i 

acompanyar a uns professionals que, pel seu àmbit d’actuació habitual, no tenen per 

què conèixer en detall aspectes relacionats amb l’energia a la llar.  

 

  

b)   Sensibilització 

  

● Promoure una nova consciència envers l’energia entenent la mateixa com 

un dret bàsic i fonamental. Amb campanyes de comunicació i material gràfic 

que permeten informar, empoderar i capacitar als ciutadans en matèria de 

drets energètics.  

  

 

c)   Assessorament, atenció i formació 

  

● Creació dels 10 Punts d’assessorament energètic a la ciutat de Barcelona, 

construcció dels 10 Punts d’assessorament energètic a la ciutat de 

Barcelona, on s’informa i s’assessora els consumidors sobre tots els aspectes 

relacionats amb els seus drets davant de les subministradores de llum, gas i 

aigua, i de les obligacions de les mateixes en el compliment de la llei 

24/2015. En aquestes oficines, els ciutadans poden informar-se i empoderar-

se sobre quines mesures ha d'emprendre per tal que les companyies no els 

tallin el subministrament d'electricitat, aigua i gas quan tinguin problemes 

econòmics greus per sufragar-ne el cost, però també sobre com mantenir la 

llar a unes condicions adequades de temperatura i de consums a un preu 

just. 

● Formacions específiques a diferents professionals de la ciutat sobre els 

Punts d’assessoraments energètics. 

 

 

 d)         Eficiència energètica 

 

● Disminuir l’import de la factura energètica de les llars mantenint o millorant 

el confort a la llar. 

● Disminuir el consum energètic de les llars amb major precarietat econòmica. 

● Millorar  estat dels habitatges a través de la instal·lació de mesures de baix 

cost per a l’eficiència energètica del domicili. 

 

 



 e)   Rehabilitació 

  

La reforma de l’interior dels habitatges, la rehabilitació de l’estructura global de l’edifici i 

les mesures d’eficiència energètica milloren el benestar i la qualitat de vida de les 

persones. La rehabilitació té un efecte positiu sobre les unitats familiars que milloren 

l’accessibilitat i la seguretat del seu habitatge, però també sobre la resta de la 

ciutadania, que guanya en dignitat i benestar de l’espai públic. 

 

● Ajuts de fins a 20.000€ (si els ingressos familiars no superen els 25.000€ 

anuals) 

● Programes específics per impulsar i prioritzar l’estalvi energètic d’edificis i 

l’eficiència energètica 

● Programa per a la rehabilitació d’interiors, amb cobertura del 100% de la 

inversió si l’habitatge se cedeix a la Borsa d’Habitatge 

● Les comunitats de propietaris també poden sol·licitar ajuts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.   OBJECTE DEL PROJECTE: 

  

L’objectiu del projecte pilot, és donar continuïtat a les línies estratègiques de ciutat en la 

lluita contra la pobresa energètica esmentades amb anterioritat, intensificant les mateixes 

en un territori i espai de temps concret, adaptant-les a les característiques sòcio-

econòmiques dels barris de la Marina del Port i la Marina del Prat Vermell, per tal d’arribar 

a un major nombre de llars ateses. 

 

Es pretén abordar els efectes negatius que es deriven de la concentració dels nivells de 

renda més baixos en aquells barris que pateixen dèficits urbanístics més acusats i on la 

qualitat de l’habitatge és menor. I pretén fer-ho aplegant la capacitat, els recursos i la 

legitimitat de l’Ajuntament amb la iniciativa, la creativitat i l’eficàcia de l’acció veïnal. 

 

Entenent que per poder treballar amb profunditat la vulnerabilitat energètica a un barri de la 

ciutat, es necessita la complicitat i coordinació acurada de tota la comunitat present al 

territori: professionals socials, sanitaris i educatius, entitats, xarxa de veïnes, comerciants, 

etc. Alhora que es necessita treballar en profunditat els 5 grans paraigües en el que es 

treballa la política de ciutat: sensibilització, detecció i diagnosi, assessorament, formació i 

capacitació, eficiència energètica i rehabilitació.  

  

Objectius concrets:  

 

Treball comunitària i xarxa: 

 

● Apropar-nos a i relacionar-nos amb el màxim de diversitat de contextos i 

col·lectius que fan acció comunitària per generar una xarxa forta que treballi 

en la lluita contra la pobresa energètica als barris de la Marina. 

● Afavorir espais de coneixement i connexió entre tota aquesta diversitat i les 

persones que pateixen pobresa energètica. Connectar per exemple: 

comerços amb persones que pateixen pobresa energètica, o botigues del 

barri, etc. 

● Impulsar el treball comunitari des de la proximitat per combatre la pobresa 

energètica. 

 

Detecció:   

 

● Dissenyar un senyal d’alertes específiques per: professionals sòcio-sanitaris, 

infants i comerços dels barris de la Marina. 

● Amb el senyal d’alertes, detectar situacions de pobresa energètica o de risc 

potencial de patir-ne partint de la base que cal la complicitat de tota la 

comunitat per poder donar resposta a la pobresa energètica. 

 

 

 



 

 

Formació:  

 

● Oferir una formació bàsica a actors clau del barri (escoles, entitats i 

comerços) per aconseguir detectar i fer derivació als punts d’assessorament 

energètic al màxim de nombre de llars que pateixen pobresa energètica al 

territori. 

 

 

Sensibilització:  

 

● Co-crear metodologia de sensibilització i generar coneixement sobre la 

cultura energètica i el seu funcionament, a partir dels interessos i inquietuds 

dels mateixos espais del barri. 

 

Atenció i assessorament:  

 

● Crear un punt d’atenció específic al barri de la Marina per atendre a totes les 

persones que es trobin en una situació de vulnerabilitat energètica.  

● Millorar l’eficiència energètica de les llars dels barris de la Marina. 

● Ajustar la despesa energètica a les necessitats i tipologies de les llars. 

● Augmentar l’eficiència energètica dels habitatges des de l’apoderament dels 

més petits de la família.  

 

 

Aquests projecte tindrà una durada de 6 mesos, actuant com a prova pilot, amb l’objectiu de seguir 

enfortint la lluita contra la pobresa energètica a nivell de ciutat, treballant des d’una mirada 

comunitària als diferents territoris de la ciutat i generar noves xarxes de treball, centrant l’atenció 

allà on es concentra el major nombre de llars vulnerables energèticament. 

 

 

 

3.   PROPOSTA D’ACTUACIÓ: 

 

En base als objectius esmentats, la proposta d’actuació es defineix en: 

  

1. Treball comunitari i xarxa 

 

Identificada la xarxa comunitària dels barris de la Marina, es duran a terme reunions amb tots ells 

per tal d’informar del projecte, la seva dinàmica i cercar les complicitats que han de permetre 

aquesta articulació.  

 

Dins del llistat d’actors participants del projecte pilot (Annex 1), proposem diferenciar entre tres 

nivells en funció de la seva naturalesa, capacitat de detecció i capacitat de dedicació al projecte: 



  

NIvell 1 §  Actors que per la seva tasca es troben en una situació de privilegi per a 

detecció, o ocupats en àmbits vinculats a la pobresa energètica. 

§  Tenen alertes tècniques definides ad hoc. 

§  Fan una detecció proactiva/tècnica 

Nivell 2 §  Actors que la seva tasca professional no té res a veure amb els àmbits 

que impliquen a la pobresa energètica. 

§  Fan una detecció relacional. 

Nivell 3 §  Actors que poden tenir contacte amb persones diverses però poca 

relació 

§  Fan una detecció passiva/observació 

 

 

 

2. Detecció   

 

Com ja s’ha apuntat, la detecció es farà en base a la creació d’un sistema d’alertes adaptades a cada 

actor de la xarxa. Aquestes alertes són diverses i, com s’apunta en la taula anterior, es diferencien 

entre aquelles tècniques, les relacionals i passives.  

 

1. Tècniques: són les alertes dissenyades per serveis professionals com poden ser els de salut i 

educatius. Són alertes molt vinculades a la tasca professional de cada actor i, per exemple, 

en el cas de la se centren en els efectes de viure en situacions de vulnerabilitat energètica 

(llars fredes i/o humides) sobre certes afectacions de salut. 

 

2. Relacionals: són aquelles alertes que es fonamenten en les dinàmiques relacionals que es 

poden donar en espais com els comerços o alguns serveis. No tenen un contingut tant tècnic 

i es basen en comentaris, denúncies o queixes que puguin fer les veïnes en el marc de 

converses espontànies.  

 

3. Passives: són aquelles que es basen en l’observació. Hi ha professionals que per la seva feina 

estan en contacte amb llars o hi entren. Aquests professionals poden detectar alguns indicis 

a partir d’observar les llars (parets, finestres) o els comptadors.  

  

Parlem d’alertes per fer la diferència amb els indicadors. Aquestes alertes són elements que, en cas 

de donar-se, cal confirmar per afirmar un possible cas de vulnerabilitat energètica. Que les alertes 

saltin no vol dir que es doni el cas, ens diuen que és possible. Per això cal reforçar aquesta detecció 

amb unes preguntes de verificació que acabin confirmant el cas.  



 

Aquestes alertes es dissenyen en base a la recerca de fonts secundàries, estudis específics i a partir 

del treball conjunt amb els agents comunitaris dels barris.  

 

4. Formació: 

 

Un cop definides les alertes, les preguntes de verificació i els protocols de verificació, es planificaran 

formacions amb els diferents actors vinculats a la xarxa de detecció. Aquestes formacions es faran a 

mida per cada tipologia d’actors en base a les alertes que es defineixin.  

 

Aquestes formacions tindran una part inicial d’emmarcament de la problemàtica de la vulnerabilitat 

energètica i sobre el dret a l’energia per després entrar en la temàtica concreta de la detecció i 

derivació.  

 

      4. Derivació: 

 

La tasca de detecció cal que es completi amb una derivació correcta de de les persones als recursos 

d’atenció, en aquest cas els Punts d’Assessorament Energètic. Els mecanismes i circuits han de 

quedar clars per tota la xarxa comunitària per tal de no generar confusió. Els materials de difusió que 

es generaran contindran tota la informació de forma clara i entenedora.  

 

     5. Sensibilització:  

 

Les formacions serviran per la generació d’aquesta sensibilització. El mateix projecte cerca vincular la 

comunitat en la defensa dels Drets energètics de tothom.  

 

Al mateix temps que es realitzaran materials comunicatius que potencien la defensa del dret a 

l’energia i la cultura energètica dels barris escollits.  

 

    6. Atenció i assessorament:  

 

Les derivacions seran ateses pel Punt d’Assessorament de la Marina, i treballarà oferint la 

informació, l’atenció i la intervenció necessàries perquè les persones puguin exercir els seus drets 

energètics i les companyies no els neguin l’accés als subministraments bàsics per raons 

econòmiques. 

 

 

4.   ACCIONS A DESPLEGAR 

 

Es proposa una sèrie d’accions específiques que són les que defineixen quins elements es volen 

abordar en el territori i fins on es vol arribar en base al dret a l’energia. Per tant, els objectius donen 

resposta a la diagnosi realitzada i indiquen quin és el futur desitjat. 

 



S’agrupen d’acord amb l’estructura dels àmbits temàtics en què s’estructura el projecte pilot (treball 

en xarxa, salut, educació, teixit comercial, sensibilització i atenció) , els quals esdevenen el fil 

conductor o leitmotiv de les diferents propostes en què els objectius s’acabaran concretant. 

 

 
 

 

Seguidament es mostren els objectius específics: 

  

A. INTRODUIR LA POBRESA ENERGÈTICA A LES TAULES DE COORDINACIÓ DE NECESSITATS 

BÀSIQUES DEL BARRI 

  

Incloure la pobresa energètica dins de la planificació del barri. Incloent les polítiques públiques 

de pobresa energètica a les taules de coordinació de necessitats bàsiques del municipi o territori. 

  

➔ Identificar agents rellevants del territori en l’àmbit de la pobresa energètica, i 

generar un grup per poder capacitar als coordinadors i responsables i que siguin 

responsables de la introducció de les polítiques públiques envers la pobresa 

energètica. 

➔    Definir les línies d’acció al territori en l’àmbit de necessitats bàsiques del barri. 



 

 

      

 B. PUNT 

D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC AL BARRI 

  

Després de l’experiència pilot de PAPES que es va fer al barri de la Marina, i l’afluència 

massiva de gent que va acostar-se al servei, es proposa la creació d’una antena de punt 

d’assessorament energètic al barri de la Marina.  

 

El punt d'assessorament energètica estarà situat a Centre Pepita Casanellas, Passeig de la 

Zona Franca, 185-219, en els horaris de dilluns, dimecres i divendres de 9h a 14h.  

L’edifici en forma de “L” on hi havia els menjadors de la fàbrica Philips, es va transformar en 

el Centre Pepita Casanellas de La Marina, centre que entrà en funcionament l’abril de 2007. 

L’edifici és un dels pocs exemples d’arquitectura industrial dels anys 50 que es conserva a 

Barcelona. 

 

Dins del equipament els ciutadans hi poden trobar una Oficina d’Atenció al Ciutadà, els 

serveis socials del barri, i una Sala polivalent destinada a activitats culturals i socials.  

 



 
  

        C. L’ENERGIA A L’ESCOLA 

  

El projecte cerca empoderar als principals actors (persones usuàries i les administracions) en 

termes energètics a partir de l'estudi d’edificis comuns: les escoles. El projecte es basa en 

l'aprenentatge de l'ús de l'energia en els edificis, en el coneixement del mercat elèctric i en 

la comprensió de les factures elèctriques a partir del treball realitzat sobre la pròpia escola. 

 

Amb la finalitat d'empoderar l'alumnat, el professorat i l'AMPA i d’aquesta manera provocar 

accions i rèpliques en altres espais i persones, en particular, sobre l'habitatge privat del 

barri. De retruc, es preveu l’obtenció d’informació agregada a escala que permeti 

determinar polítiques socials i estratègies energètiques. 

 

Es planteja poder incorporar aquesta mirada, aquest projecte en algunes de les 

línies: 

  

§  Avaluació energètica des d’una òptica transversal, anàlisi social, 

mediambiental i tècnic constructiu.  

§  Estudi i teixit de la xarxa comunitària del barri i avaluació d’impacte social. 

§  Contextualització, situació del sector elèctric, oferir l’espai de reflexió 

sobre el sector 

§  Adaptació de la App Kune o Obsso  com a eina de gamificació. 

§  Connexió / vinculació escola llar a partir de formació i capacitació per 

poder realitzar auditories en les llars 

§  Avaluació propostes de millora solucions passives 

§  Detecció de llars en situacions de vulnerabilitat i acompanyament a partir 

de tres mecanismes: 1) formació per poder realitzar auditories a les llars 

de l’alumnat, 2) formació i capacitació per l’anàlisi de les factures dels 

http://blogs.elperiodico.com/masdigital/afondo/obsso-app-de-intercambio-directo-de-productos?_ga=2.258576717.675151723.1510134758-1035295749.1484310932


subministraments i 3) capacitació en detecció pel professorat a partir del 

disseny d’un sistema d’alertes.  

 

          D. DETECCIÓ DE VULNERABILITAT ENERGÈTICA AL TEIXIT COMERCIAL 

 

La base del projecte és treballar en la base que el vector energia es poden detectar o 

observar situacions de vulnerabilitat energètica, en converses informals amb les veïnes o 

agents del barri dins d’espais comunitaris, d’oci, o de consum. Moltes vegades la manca 

d’informació deixa espais buits sense resposta, encara que el barri estigui articulat per 

oferir-les. 

  

Els Barris de la Marina són uns barris amb una tradició molt arrelada de solidaritat veïnal, on 

sempre s’ha compartit molt la vida. És per això que es vol recuperar i reforçar l’esperit de 

compartir i fer front als problemes del barri conjuntament. 

  

Es planteja poder incorporar aquesta mirada, en aquest projecte en algunes de les línies 

concretes: 

  

§ Formació a comerços de barri sobre detecció de la pobresa energètica. 

Mètode de senyals d’alerta. 

§ Realitzar activitats comercials amb el lema “Tens drets energètics, que 

no te’ls tallin”. 

§ Difusió i espais interactius de consciència energètica als espais 

comercials 

§   Circuit de derivació clar amb serveis existents al barri, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

E. L’ENERGIA AMB LA SALUT 

  

Diversos experts coincideixen en la necessitat d’implicar el sector sanitari en la 

detecció i la gestió de la pobresa energètica. S’haurien d’establir mecanismes de 



coordinació entre els punts d’assessorament energètic i els serveis de salut. Els 

serveis sanitaris compten amb informació privilegiada sobre les persones afectades 

(hàbits, patologies) i tenen accés als col·lectius més vulnerables, incloent-hi 

persones no usuàries de serveis socials. Per tant, poden tenir un paper determinant 

en la identificació de casos que no arriben als serveis socials o als punts 

d’assessorament energètic. 

 

Sabent que les conseqüències sobre la salut de la pobresa energètica es relacionen  

amb l’aparició o l’agreujament de patologies cardiovasculars i respiratòries, o amb 

estrès, ansietat i depressió; amb un qüestionari senzill el personal mèdic podria 

detectar pacients que pateixen pobresa energètica o tenen més risc de patir-ne. 

Especialment, els serveis d’atenció domiciliària, sempre que els professionals hagin 

estat formats en la matèria. 

  

Des de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, per exemple, 

s’apunten els beneficis de dur a terme un model d’integració sociosanitària. La 

integració de les xarxes de salut i les d’atenció social ajudaria a garantir també els 

drets socials. A més, moltes persones no volen identificar-se com a usuàries de 

serveis socials, però en canvi a ningú li incomoda ser usuari del sistema sanitari, la 

qual cosa permet arribar a persones que no són usuàries de serveis socials. 

  

Es planteja poder incorporar aquesta mirada, en aquest projecte en algunes de les 

línies concretes: 

 

- Definició d’un sistema d’alertes vinculades amb la salut que ajudin a la 

detecció precoç de casos de vulnerabilitat energètica, tant a la consulta com 

en les visites a domicili.  

- Formació del personal sanitari per conèixer aquestes alertes i els protocols 

de derivació de possibles deteccions positives.  

  

F. L’ENERGIA DES DE EL CONEIXEMENT DELS MEUS DRETS ENERGÈTICS 

  

Campanya de comunicació específica sobre els Drets Energètics al Barri de la 

Marina, possibilitats d’acció: 

  

§  Disseny de material propi pel barri de la Marina, amb les necessitats 

detectades del territori. 

§  Bustiades de material divulgatiu. 

Disseny d’adhesius per identificar aquells comerços i establiments que 

disposen d’informació sobre recursos energètics 

§  Campanya territorialitzada. 

  

 

 

 

 

 



5. AVALUACIÓ I SEGUIMENT  

 

És important dur a terme un seguiment dels diferents actors de la xarxa per donar suport i 

animar a estar atents a la detecció dels casos. Es farà de forma quinzenal un contacte amb tots 

ells per fer aquest seguiment. Ha de servir, també, per dur a terme una avaluació del projecte i 

introduir els canvis necessaris per tal d’assegurar-ne l’èxit. 

 

S’elaborarà una graella de recollida on es cercarà, a més, obtenir algunes dades relatives a 

característiques demogràfiques de les persones detectades.  

  

Sistema d’indicadors d’avaluació d’impacte per la detecció comunitària: 

  

Agent Indicador Mètode de recollida* 

PAEs Nº de persones adreçades a través de la 

xarxa de Talaies 

Pregunta “com has conegut el 

servei?” en cada cas. 

CAP Nº de deteccions positives derivades Recull de dades via graella 

Casals (barri, 

gent gran)  

serveis 

Nº de deteccions positives derivades Recull de dades via graella 

Nº de persones informades Nombre de fulletons entregats. 

Resta a partir de nombre concret 

de fulletons entregats 

Comerços Nº de persones assessorades Nombre de fulletons entregats. 

Resta a partir de nombre concret 

de fulletons entregats 

Entitats socials Nº de deteccions positives derivades Recull de dades via graella 

Nº de persones informades Nombre de fulletons entregats. 

Resta a partir de nombre concret 

de fulletons entregats 

* Es farà un seguiment telefònic quinzenal per reforçar l’obtenció de dades 

 

 

 

 

 

 



 

6. RECURSOS 

 

Els recursos dels que es disposen per dur a terme el projecte són: 

 

● Xarxa comunitària: l’element més important del projecte és la xarxa comunitària dels barris. 

Aquest es el recurs més preuat i que dota de sentit el projecte: entitats, equipaments i 

serveis municipals, comerços, taules i espais de coordinació comunitaris, moviments socials, 

veïnat 

 

● Equip tècnic per la dinamització de la xarxa comunitària de detecció precoç. Les tasques del 

qual són la dinamització de la xarxa, la formació dels agents per la detecció de casos de 

vulnerabilitat energètica, participació en les campanyes de comunicació i difusió, seguiment 

i avaluació del projecte.  

 

● Material de difusió: s’elaboren diversos materials per la difusió del projecte que estaran a 

disposició de tots els veïnes i veïnes i es situaran en diversos equipaments i establiments 

dels barris de la Marina. 

 

● Persones tècniques dels barris: les persones que treballen en el territori seran actors clau 

per la difusió del projecte i la seva implantació territorial. Seran en nexe entre l’equip tècnic 

de dinamització de la xarxa i la comunitat dels barris.  

 

● Punts d’Assessorament Energètic (PAEs): l’espai on les persones que ho desitgin podran 

rebre suport i assessorament per solucionar les seves demandes i neguit entorn a aspectes 

energètics i, així, vetllar pel reconeixement dels seus drets energètics.  

 

Econòmics:  

 

Concepte Cost € 

Elaboració del mapa de recursos 1600 

Definició de es alertes (tècnica+participada) 800 

Enxarxament i formació a les Talaies (salut, escoles, comerços, entitats,...) 4000 

Seguiment 1800 

Redacció memòria 800 

Material 300 



Coordinació 1200 

Base 10500 

IVA 2205 

TOTAL 12705 

 7. CRONOGRAMA 

 

Es calcula un període aproximat de 2 mesos de treball previ a l’inici de la detecció, més un 

període de 3 mesos de seguiment i avaluació.   

 

  mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 

mapa de recursos                                                         

definició alertes                                                         

definició protocols                                                         

generació materials 

de difusió                                                         

difusió                             

enxarxament i 

formació                                                         

detecció i derivació                                                         

atenció i 

assessorament                             

seguiment                                                         

avaluació                                                         

  

  

 

 

 

 



Annex 1: Agents participants al projecte Pilot. 

 

1.     Equip Comunitari: 

 

-          Tècniques comunitàries (Carolina, Elisenda) 

-          DIL 

-          Pla de Barris 

-          ASP 

-          Districte 

-          Tècnica de proximitat Barcelona Activa 

-          Tècnic participació (Gerard Lillo) 

-          Tècnica de gènere (Sandra Ortigosa) 

-          Serveis socials 

-          CAPs 

  

2.   TIAF. Grup Metodologia del treball en xarxa. Aquest grup aglutina als serveis: 

 

-          CAPs 

-          Serveis Socials 

-          EAP 

-          EAIA 

-          CDIAP 

-          CSMIJ 

  

3.     Taula de Salut Comunitària 

  

4.  TIAF. Reunions amb els centres educatius. S’està treballant el tema de la participació. 

  

5.      Taula de Dones, Taula d’esports 

  

6.      Equipaments: 

  

-          Biblioteca Francesc Candel 

-          Centre Cívic Casa del Rellotge 

-          Centre Cívic la Cadena 

-          Casal de Barri la Vinya 

-          Casal de Barri Sant Cristòfol 

-          Casal de Gent Gran La Capa 

-          Casal de Gent Gran Sant Cristòfol 

-          Casal de Gent Gran Polvorí 

-          Apartaments la Capa 

-          Imagina’t 

-          Escola d’adults 

  

7.      Entitats/grups/veïns: 



  

-          Entitats de segon grau: 

 

o   Unió d’Entitats de la Marina 

o   Coordinadora de les Associacions de Veïns i Comerciants de la Marina 

o   Ateneu l’Engranatge 

 

-          Associació de Comerciants 

 

-          Associacions de Veïns: 

o   AVV Cadena-Estrelles Altes 

o   AVV Can Clos 

o   AVV Polvorí 

o   AVV Plus Ultra 

o   AVV la Vinya 

o   AVV Sant Cristòfol 

o   AVV Illa Metalco 

o   AVV Santiveri 

o   AVV Eduard Aunós 

 

-          Associacions/Mitjans Comunicació: 

o   AMCL 

o   La Marina Viva 

 

-          Esplais i similars: 

o   Esplai Tresmon 

o   Guinomai Ensems 

o   Espai T 

o   Escola Dominical 

o   Fundació Mans a les Mans 

 

-          Memorial democràtic SEAT 

  

 


