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Context local

Recursos
Oficina d’Energia, Sostenibilitat i 

Medi Ambient

Punt d’Informació Ambiental. La 
Parada Verda

Tallers d’eficiència i estalvi energètic

Auditories de Pobresa Energètica

Arranjaments a la llar per a gent 
gran

Convenis i col·laboració amb Sorea, 
Naturgy i Endesa

Diagnosi
Ajuts d’urgència social

Atenció domiciliària + Serveis Socials

Atenció Arranjaments i Auditories

Gent gran que viu sola

Taxa d’atur



Reptes del Projecte

Les situacions de Pobresa Energètica
1. Realitzant una detecció dels casos
2. Reduint l’import de la factura
3. Donant informació i suport en els tràmits amb les companyies
4. Capacitant a agents energètics

La taxa d’atur i l’ocupabilitat de persones en situació de vulnerabilitat social
1. Inserció sociolaboral mitjançant l’àmbit d’Arranjaments (EMFO)
2. Requalificació professional cap a nous nínxols d’ocupació que

contribueixen a la millora ambiental i l’eficiència energètica
3. Afavorir la inserció laboral en el sector energètic

La sostenibilitat, l’impacte i la co-creació de projectes a nivell local
1. Impulsant aliances estratègiques locals entre la mateixa administració, el
món empresarial, les entitats del tercer sector i el mon universitari per fomentar
la inclusió i cohesió social i, alhora, enfortir la xarxa local
2. Desenvolupant de manera col·laborativa projectes que creïn valor social i
econòmic amb continuïtat en el temps



Procés participatiu

Repte de Ciutat

Consell 
de 

Ciutat Plantejament 
propostes

Definició 
propostes

Aportacions per 
participants

Focus 
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Retorn 
Prova Pilot
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Participants

AJUNTAMENT

▪ Serveis Socials
▪ Pla Local d’Inclusió 

Social
▪ Empresa Municipal de 

Formació i Ocupació 
(PIVEM)

▪ Justícia ambiental, 
ecologisme i transició 
energètica

▪ Gent gran
▪ Salut pública
▪ Institut Municipal 

d’Educació (IME)
▪ Pla Estratègic de Ciutat
▪ Comunicació

▪ Contractació
▪ Projectes Europeus

CENTRES DE SECUNDÀRIA

▪ INS Mollet
▪ INS Gallecs

ENTITATS

▪ Càritas 
▪ Creu Roja

EMPRESES

▪ Suara Cooperativa
▪ Sorea
▪ Naturgy

AMB EL SUPORT DE:

▪ ECAS
▪ Diputació de Barcelona



En què consisteix el projecte

Públic diana prova pilot

Gent Gran atesa pel Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

Intervenció en domicilis en situació 
de vulnerabilitat i pobresa 

energètica per reduir la despesa, 
millorar la eficiència energètica de 

l’habitatge i l’estat de salut de les 
persones

Formació d’Agents energètics

Informació, formació i 
acompanyament a les persones 
ateses  

Promoció de la inserció laboral de 
col·lectius en risc d’exclusió social



Fases de la prova pilot

Detecció

• Formació de les treballadores familiars, tècniques de serveis socials, voluntariat de les entitats socials i 
gent gran activa.

• Detecció dels casos

• Qüestionari amb indicadors socials, de salut, energètic i de l’habitatge

Intervenció

• Realització de les auditories i entrega de kit d’estalvi

• Contractació de persones aturades amb dificultats d’inserció laboral

• Realització de petits i mitjans arranjaments

• Formació a les persones usuàries

• Suport i acompanyament amb els tràmits a les subministradores

• Millora del projecte amb la participació de 2 Instituts públics del municipi (Innova FP i Projecte d’IS)

Avaluació

Impacte

• Indicadors energètics: consum, despesa, contractes, etc. 

• Indicadors de l’habitatge: humitat, temperatura, eficiència, accessibilitat, etc.

• Indicadors de salut: malalties respiratòries i d’altres, alimentació, salut mental, etc.

• Indicadors socials: gènere, edat, ingressos, xarxa social, etc.

• Indicadors ocupacionals: persones inserides arrel de la prova pilot



Quin impacte s’espera

Reduir la despesa de les factures

Millorar l’estat de salut

Millorar la qualitat d’atenció del SAD 

Capacitar com a agents energètics a treballadores familiars, 
tècniques de serveis socials, voluntariat d’entitats i gent gran activa 

Afavorir la formació i inserció sociolaboral de persones en atur de 
llarga durada

Que les aliances establertes es consolidin i siguin motivadores de 
noves aliances 

Augmentar el confort i la eficiència energètica de la llar



El moment actual i replicabilitat

Fase de disseny

Recerca de noves col·laboracions
Empreses 
Universitat

Replicabilitat

Extensió del projecte a d’altres col·lectius (famílies amb menors, 
persones soles, etc.)

Desenvolupar la formació i inserció sociolaboral en el sector 
energètic



Idees clau del projecte

Es posa la mirada en una problemàtica invisibilitzada

Es pretén analitzar la pobresa energètica des d’una perspectiva 
multidimensional (socioeconòmica, mediambiental, salut, etc.)

Es parteix de la creació col·lectiva i es fa possible gràcies a la 
cooperació i el compromís de totes les parts

Té una participació intergeneracional

És un projecte de ciutat

Es volen fomentar polítiques d’inserció laboral que millorin la vida de 
les persones

El treball transversal implica a nombrosos departaments de 
l’Ajuntament



Moltes gràcies!


