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Entitats socials i l’Ajuntament de Barcelona 

impulsen un programa de lluita contra la 

pobresa energètica i de creació d’ocupació 

 Es contractaran 100 persones amb dificultats d’accés al 
mercat de treball i se les formarà en auditoria energètica 

 En sis mesos es preveu diagnosticar la situació de 5.000 llars 
de la ciutat i fomentar hàbits d’estalvi 
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La federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social i l’Ajuntament de Barcelona han 

presentat avui un conveni de col·laboració per a l’impuls d’un nou programa 

amb el doble objectiu de combatre la pobresa energètica i fomentar la 

inserció laboral de persones amb dificultats d’accés al mercat laboral. El 

conveni, dotat amb 2,5 milions d’euros –un 80% a càrrec de l’Ajuntament de 

Barcelona i un 20% a càrrec de les entitats socials—, permetrà contractar, 

formar i capacitar com a informadores i auditores energètiques a 100 persones 

en situació d’atur de llarga durada vinculades al programa Làbora d’inserció 

laboral, també una iniciativa conjunta del consistori i el tercer sector social. Amb 

la seva contractació es posarà en marxa un servei que preveu diagnosticar en 

sis mesos la situació energètica de 5.000 llars de la ciutat de Barcelona, 

realitzar-hi petites intervencions –com la instal·lació de bombetes de baix 

consum—, informar sobre hàbits d’estalvi energètic i assessorar sobre la 

contractació de subministraments. 

Laia Ortiz, segona tinenta d’Alcaldia de Drets Socials, ha assegurat que 

l’Ajuntament de Barcelona “vol tenir un paper actiu en la lluita contra la pobresa 

i no limitar-nos a pagar factures” i ha exigit a les empreses subministradores 

que es coresponsabilitzin en la recerca de solucions. La presidenta d’ECAS, 

Teresa Crespo, ha destacat el caràcter “transformador” del programa, que vol 

ser “un nou model de lluita contra la pobresa energètica”, i ha subratllat la 

importància que les entitats socials i l’administració pública conflueixin en 

projectes de gran envergadura.  

Vuit entitats vinculades a ECAS s’encarregaran de la implementació del 

programa en cinc àrees territorials –Fundació Mercè Fontanilles i Fundació 

Ciutat i Valors a Nou Barris i Horta, Fundació Salut i Comunitat a Gràcia i 

l’Eixample, Suara Cooperativa i Fundació Surt a Ciutat Vella i Sarrià, ABD a Sant 

Andreu i Sant Martí, i Fundació Àmbit Prevenció i Associació Iniciatives 

Solidàries a Sants i Les Corts—, la coordinació tècnica de totes elles anirà a 

càrrec d’ABD. 

 

ECAS és una federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social que agrupa un centenar 

d’organitzacions sense afany de lucre que atenen 795.000 persones l’any. L’atenció directa que 

presten les organitzacions membres d’ECAS i la tasca de la pròpia federació per vertebrar el 

sector es fonamenten en voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i igualitària. En 

la nostra tasca diària prioritzem l’atenció a col·lectius en situació o risc d’exclusió per tal que els 

drets de totes les persones es facin efectius i possibilitin l’exercici de la plena ciutadania. 
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