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La TAULA TÈCNICA ES REUNEIX mensualment per:  
 
1. Assentar les bases d’una estratègia compartida de les 

administracions del territori. 
2. Donar resposta a les necessitats de la ciutadania entorn 

la vulnerabilitat energètica.  
 
Resultats del primer semestre de 2018:  
 
1. Diagnosi de la situació comarcal.  
2. Proposta del “Pla comarcal per a la gestió energètica 

social 2019-2022”. 
 



 
Anàlisi DAFO i matriu de propostes 
 
DEBILITATS INTERNES 
- D1. Posicionament i lideratge polític.  
- D2. Sobrecàrrega i manca d’especialització professional.  
- D3. Manca de protocols i procediments de treball consensuats.  
 
AMENACES EXTERNES 
- A1. Política estatal erràtica / legislació complexa i contradictòria. 
- A2. Empreses energètiques alineades i poca col·laboració.  
- A3. (Des)protecció consumidor/a i increment de la vulnerabilitat social.  
 
FORTALESES INTERNES 
- F1. Recursos econòmics.  
- F2. Coneixement compartit que possibilita estratègies conjuntes.  

 
OPORTUNITATS EXTERNES  
- O1. Polítiques i experiències socials europees.  
- O2. Debat obert entorn el model energètic i de mercat / suport ciutadania i agents socials 
- O3. Acords amb algunes companyies que poden obrir vies de col·laboració.  

 





TAULA TÈCNICA COMARCAL, PER A QUÈ?  
 

 MIRADA ÀMPLIA (coneixement - capital cultural). 

 CREACIÓ DE VINCLES (xarxa - capital social).   

 SINÈRGIES (prestigi - capital simbòlic).   

 

 Capacitat d'incidència sobre el capital econòmic.  
 



www.congrespobresaenergetica.cat 

Gràcies per la vostra assistència 

Amb el suport dels municipis de la comarca 

Judit Acosta i Rion 
Tècnica referent de programes socials i comunitaris 
Àrea de Benestar Social i Educació  
Consell Comarcal del Vallès Occidental  
acostarj@ccvoc.cat   
93.727.35.34 
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