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Antecedents: 
• El programa Energia Justa (Fuel Poverty Group) és un programa Impulsat per 

les entitats ABD i Ecoserveis. 

• En marxa des del 2013 a la Ciutat de Barcelona i a l'Hospitalet de Llobregat 

Els tipus d'intervenció més freqüents fins al 2016 eren els punts informatius, 

els tallers d'eficiència energètica i factures, i els acompanyaments / 

intervencions domiciliàries. 

• A partir de la implementació dels PAEs a BCN, les nostres intervencions s'han 

centrat més en tallers i acompanyaments a l’Àrea Metropolitana de BCN.  



El Model “Green Doctor” o Referent Energètic 
 Inspirat en un model que existeix al Regne Unit des de fa anys, per ajudar les persones 

vulnerables a reduir els seus costos energètics. 

 Objectius: ajudar amb els tràmits a les persones que tenen problemes particulars 

(comprensió de l'idioma o dels tràmits, avançada edat, casos complicats de gestió o 

urgents, etc.) i realitzar petites (però efectives) intervencions d'eficiència energètica a la llar. 

 Dificultats: disponibilitat de voluntaris/es i la coordinació amb la persona usuària. 



Reptes per fer créixer el model del Referent Energètic 
 Quantitat i disponibilitat de nous voluntaris (nou programa de captació i formació en 

marxa en Energia Justa). També la seva continuïtat i vinculació.   

 Lligat amb el punt anterior, una major coordinació amb fonts de casos (altres programes 

d’ABD, limitacions imposades per la LOPD, etc.) 

 El finançament continu de programes com aquests, que depenen d'ajudes publiques. El 

finançament privat es escàs, també pel baix foc mediàtic del problema. 

 Formació i aprenentatge continu es fonamental, més l’activisme!! 

 



www.congrespobresaenergetica.cat 

Gràcies per la vostra atenció 

El programa Energia Justa es impulsat per: 
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