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La detecció precoç de casos de 
vulnerabilitat energética. 
 
Talaies 



Per què precoç? 
1. Per poder actuar de forma preventiva i evitar que els 

casos emergeixin quan ja hi ha avís de tall o situació 
d’impagament.  
 

2. Per fer emergir els casos d’autocontenció que 
queden ocults 

 

Per què comunitària? 
1. Proximitat 

2. No estigmatitzant (no vinculat a pobresa) 

3. Informalitat 

4. Diversitat/complementarietat 
 



Com? 
1. Creació de les alertes per detecció  
2. Inclusió de l’equip del Risell en el sistema comunitari 

dels barris 
3. Definició de les “talaies” o punts de detecció 
4. Capacitació i formació del sistema comunitari 
5. Campanya de comunicació i difusió 
6. Creació dels protocols d’actuació 
 
Qui? 
1. 18 entitats  
2. 20 comerços de proximitat  
3. 16 parades del Mercat de La Marina 
4. 9 farmàcies del barri 
5. 16 equipaments i projectes de proximitat  
6. 4 Taules de treball comunitari  
7. 2 Centres d’Atenció Primària 
8. PAE  

Nivell 1 

 Actors que per la seva tasca es troben 
en una situació de privilegi per a 
detecció, o ocupats en àmbits vinculats 
a la pobresa energètica.  

 Tenen alertes tècniques definides ad 
hoc.  

 Fan una detecció proactiva 

Salut 
Entitats socials 
SAD 
Teleassistència* 
Equipaments de 
proximitat 

Nivell 2 

 Actors que la seva tasca professional no 
té res a veure amb els àmbits que 
impliquen a la pobresa energètica.  

 Fan una detecció relacional.  

Comerços 
Restauració 
Mercat 
  

Nivell 3 
 Actors que poden tenir contacte amb 

persones diverses però poca relació 
 Fan una detecció passiva/observació  

Treballadors de 
correus 
Operaris públics 



Xarxa de detecció o Talaies.  Vinils pels comerços, equipaments i parades del mercat 
 
+ tríptics i expositors 
+ cartelleria 



Resultats 
1. Increment destacable de les atencions al PAE 

2. A la Marina es dobla el % de població del barri 

que s’adreça al PAE respecte la mitjana de la 

ciutat 

3. Augment de la consciencia sobre drets 

energètics a la Marina 

4. Impuls d’una estratègia conjunta d’intervenció 

comunitària a la Marina 

5. Bona rebuda per part dels actors comunitaris 
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Reptes 
1. La sostenibilitat de la xarxa un cop l’equip del Risell es retira 

2. La importància del treball comunitari més que el treball tècnic 

3. Articular estratègies conjuntes amb altres projectes 

comunitaris 

4. Bons sistemes d’avaluació i seguiment: quanti i quali 

5. Projectes amb alta demanda temporal i de dedicació 
 



www.congrespobresaenergetica.cat 
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