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1. La pobresa energètica a Cornellà.  
  Algunes dades: 

2017 
+ de 2968 ajuts per 

al pagament de 
subministraments 

bàsics 
 

100 auditories 
energètiques  

319 
assessoraments 

presencials 
PERFIL 
-Majoritàriament DONES 
-Edat mitja d’atenció 48,6 
-UF mitja: 2,9 
-Ingressos mitjans declarats: 542,49€. 

Oficina d’Eficiència Energètica 



La importància de la Sensibilització 

DETECCIÓ NECESSITATS:  
1.Preocupació per l’augment dels casos de pobresa energètica. 
2. Reduir el consum energètic residencial (situat en un 24%) per donar compliment al Pacte d’Alcaldes.  

2014 

CERCA D’ESTRATÈGIES: 
Juny 2015 – Augmenta la preocupació per l’augment exponencial dels casos de pobresa energètica, però 
encara sense legislació específica en l’àmbit (24/2015 – juliol 2015) 
 
IDEA CLAU: cal incidir des de la DIVULGACIÓ i la SENSIBILITZACIÓ per aconseguir millorar la detecció de la 
pobresa energètica i fomentar la reducció del consum energètic residencial.  

2015 



RESULTAT:   CORRE O CAMINA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA 

OBJECTIU:  
 
Divulgació del concepte d’energia en el marc d’una 
activitat quotidiana com és la pràctica esportiva. A la 
vegada que es feia visible un nou concepte relacionat 
amb l’energia i d’ampli abast com és el de pobresa 
energètica (finalitat solidària).  

IDEES CLAU:  
 
- Portar a una activitat esportiva dirigida al públic general dos 

temes clau: energia i pobresa. 
-  Divulgació elements clau per a la reducció del consum energètic. 
-  Sensibilització envers el fenomen creixent: la pobresa energètica.  
 



Conversió simbòlica kWh  aportació € 

Concepte que es vol transmetre: 'energia 
metabòlica generada en una activitat 
esportiva també és energia (calories) i es 
pot transformar en kWh, que és la unitat 
en la qual ens facturen el gas i 
l'electricitat. Les calories que cremen les 
persones poden ser transformades 
“virtualment” en kWh i aquests kWh 
alhora, convertir-se en productes i serveis 
de prevenció de la pobresa energètica. 
Auditories energètiques.   

Idea “Run for charity” – Cursa solidària 



.  

Accions SETMANA DE L’ENERGIA 

2018: VI edició contra la pobresa energètica 

450 participants 

57950kWh 9.272€ per PE 



 
 Experiència finalista a la XIII edició dels premis Ciutat Sostenible de 

la Fundació Fòrum Ambiental.  

Més de 50 auditories realitzades amb el fons reservat per a accions 
contra la pobresa energètica l’any 2017.  

Bona pràctica en el marc del Pacte d’Alcaldes a nivell Europeu. 2018 

Realització d’auditories energètiques 2018, a través del fons destinat 
mitjançant aquest projecte. Avaluant la incorporació d’intervencions 
integrals que incloguin certes intervencions de millora de l’aïllament 
exterior, així com la dignificació d’espais en habitatges de famílies en 
situació de vulnerabilitat. 

Resultats – conclusions:  



www.congrespobresaenergetica.cat 

Gràcies per la vostra assistència 

Esdeveniment organitzat per 
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