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» Nota de Premsa 

5 juliol 2016 

 

www.barcelona.cat/premsa 

Arrenca el I Congrés Català de Pobresa Energètica  
 

» Tindrà lloc a Sabadell al novembre, coorganitzat pels Ajuntaments de Barcelona, 

Badalona i Sabadell, la Diputació de Barcelona, la Taula del Tercer Sector Social i 

Ecoserveis 

 

 

Sabadell acollirà els propers 3 i 4 de novembre el I Congrés Català de Pobresa Energètica, 

impulsat pels Ajuntaments de Barcelona, Badalona i Sabadell, la Diputació de Barcelona, la 

Taula del Tercer Sector Social i Ecoserveis. L’objectiu és generar un espai de debat i reflexió 

sobre la lluita contra la vulnerabilitat energètica, i treballar en xarxa en la recerca de solucions 

concretes.  

 

El congrés l’han presentat avui en roda de premsa Laia Ortiz, tinenta d’Alcaldia de Drets 

Socials de l’Ajuntament de Barcelona; Joan Berlanga, tinent d’alcalde i regidor de Sostenibilitat 

de Sabadell; Àlex Mañas, tinent d’alcalde i regidor de l'àrea de Badalona Pròspera i Sostenible; 

Maite Fandos, diputada de l’àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona; Cristina 

Ramos, directora de projectes d’Ecoserveis, i Felisa Pérez, membre de la junta directiva de la 

Taula del Tercer Sector. 

 

Els representants municipals han coincidit en remarcar que “els ajuntaments ens hem trobat 

sols donant resposta a les demandes de la ciutadania, sense disposar de recursos ni d’una 

legislació que ens donés eines per fer-hi front”. Ortiz ha destacat també el paper d’entitats com 

l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) en la reivindicació i l’impuls d’una normativa 

pionera com la llei 24/2015, que “la Generalitat encara ha de desplegar”. 

 

Ortiz ha destacat entre els objectius del congrés “fer visible la pobresa energètica, una realitat 

persistent i que té efectes, no només sobre l’economia de les famílies, sinó també sobre la seva 

salut mental i física”. N’ha exposat com a causes principals “l’increment de la pobresa i les 

desigualtats, l’existència d’un sistema de subministrament energètic controlat per grans 

companyies, que ha derivat en un progressiu increment de tarifes, la manca de polítiques 

d’eficiència energètica i l’existència d’un parc d’habitatge molt obsolet”. 

 

Així, un 50% dels habitatges de l’Estat s’han construït sense criteris d’eficiència energètica 

(INE, 2014) i un 17,1% presenten humitat, goteres o altres problemes d’aïllament (Unió 

Europea, 2014). A Catalunya, el 10,9% de llars declaren que no poden mantenir l’habitatge a 

una temperatura adequada, una xifra que s’ha duplicat respecte a l’any 2008. Un 20,9% de les 

llars es troben en situació de pobresa, un 26% en risc d’exclusió social (IDESCAT, 2014) i un 

12,9% arriba amb molta dificultat a fi de mes.  
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Reptes i dilemes 

 

El congrés, que tindrà lloc a la Fira de Sabadell, oferirà diverses activitats de debat i reflexió 

paral·leles entorn dels següents reptes i dilemes relacionats amb la problemàtica de la lluita 

contra la pobresa energètica: 

 

Dilema 01  Qui i en quina mesura ha d'assumir els costos associats a PE?  

Dilema 02 

 Com identificar situacions de pobresa energètica i actuar més 

 enllà de serveis socials? 

Dilema 03  Paper de l'usuari final. Què podem exigir? 

Dilema 04  Com hauria de ser el bo social? 

Dilema 05 

 Com es podria avançar cap al reconeixement de l'energia com  

 a dret? 

Dilema 06 

 Com financem la millora energètica de llars vulnerables que  

 viuen al parc privat? Es poden trobar incentius per propietaris  

 i llogaters? 

Dilema 07 

 Quin model energètic caldria per minimitzar la pobresa  

 energètica? 

 

  

Subsector Títol del Repte 

HABITATGE -01 Relació entre la qualitat de l'habitatge i PE en HPO 

HABITATGE -02 

Quin tipus de mesures d'eficiència energètica o millores de l'edifici 

són més efectives? 

HABITATGE -03 

Quines eines i models per fer l’habitatge més accessible existeixen 

actualment i quines es podrien promoure a nivell local / regional? 

RECERCA -01 Mapificació de la pobresa energètica. Com es fa? 

RECERCA -02 Definició de pobresa energètica 

SALUT - 01 

Com integrem la salut dels col·lectius afectats en la gestió dels 

programes d'atenció a la pobresa energètica? 

SALUT - 02 Reptes i oportunitats de la integració sociosanitària 

COMPETÈNCIES -01 

Paper de les comercialitzadores i distribuïdores en la lluita contra 

la pobresa energètica 

COMPETÈNCIES -02 

Paper de diversos serveis municipals en la detecció i gestió de la 

pobresa energètica: OMIC, Centres de la salut, escoles, OLH 
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COMPETÈNCIES -03 Paper del tercer sector, reptes, oportunitats i experiències 

ANÀLISI/AVALUACIÓ - 01 Consum mínim garantit: quin és i com s'aplica? 

ANÀLISI/AVALUACIÓ - 02 

Metodologia per desenvolupar diagnosis locals de pobresa 

energètica 

ANÀLISI/AVALUACIÓ - 03 Avaluació Llei 24/2015 

FORMACIÓ/ 

CAPACITACIÓ - 01 Eines TIC per lluitar contra la pobresa energètica 

FORMACIÓ/ 

CAPACITACIÓ - 02 Capacitació de professionals de diversos àmbits 

FINANÇAMENT 1 

Models innovadors de finançament dels costos derivats de la 

pobresa energètica 

FINANÇAMENT 2 

Models de finançament dels costos derivats de la pobresa 

energètica a nivell municipal 

 

 

Els debats comptaran amb més de 90 ponents, taules rodones, propostes de solucions i tallers 

demostratius a problemes tècnics, així com aspectes més de caire ètic, jurídic i reivindicatius. 

Els professionals dels sectors públics i privat, així com el públic interessat, hi podrà participar a 

través d’aquests reptes i dilemes, accedint-hi a www.congrespobresaenergetica.cat. Les 

inscripcions, gratuïtes, resten obertes a partir d’avui.  

 

El projecte es completarà amb l’edició d’una publicació i amb l’elaboració d’una Declaració 

Institucional per sotmetre-la a debat i aprovació al Parlament i el conjunt d’ajuntaments. “No 

aconseguirem canviar el model si les grans companyies subministradores no entomen la seva 

responsabilitat i contribueixen a donar resposta”, un repte que fins ara, “des de la voluntarietat, 

no ens ha permès avançar”. “La Declaració ha de recollir també aquesta interpel·lació”, així 

com l’exigència a la Generalitat perquè acceleri el desplegament de la llei 24/2015 i a l’Estat 

perquè avanci en canvis regulatoris urgents”. 

 

http://www.congrespobresaenergetica.cat/

