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Actuacions per fer front  a la pobresa energètica

Data 

Divendres, 2 d'octubre de 2015 

  
Horari 
De 9 a 14 h 

  
Organització 

Diputació de Girona - Servei d'Habitatge 

  
Lloc de realització 

Casa de Cultura 

Plaça de l'Hospital, 6 

1a planta - aula A 

17002 Girona 

  
Inscripcions 

Les inscripcions són gratuïtes. Cal formalitzar-les per mitjà de 
l'enllaç  
http://www.ddgi.cat/habitatgeInscripcio/faces/novaInscripcio.jsp 

  
(Places limitades: màxim 70 assistents.) 
  
Objectius 

La pobresa energètica és la dificultat que tenen moltes famílies 
per fer front als subministraments bàsics de llum, aigua i gas. 
Davant el creixent nombre de persones i famílies afectades, i 
vista la necessitat d'assessorament i d'informació, s'abordaran 
aspectes pràctics: com es llegeixen les factures, quan es 
preveuen talls de subministrament i com evitar-los, o com les 
persones poden beneficiar-se de bonificacions socials. 
  
Un dels objectius de la sessió és proporcionar eines i recursos 
als professionals de l'habitatge i dels serveis socials perquè 
puguin assessorar els usuaris en relació amb aquest problema i 
derivar-los adequadament, i perquè puguin ajudar-los a reduir el 
consum amb canvis de contractació i actuacions de petit cost. 
  
Destinataris 

El curs està orientat al personal tècnic i administratiu, i als 
càrrecs electes dels ajuntaments i consells comarcals de la 
província de Girona que tinguin relació amb l'àmbit de 
l'habitatge, els serveis socials i l'urbanisme. 
  
  
  
  
  

  
  
 

Programa 

  

9 - 11 h: Sessió pràctica 1. Interpretar les factures 
d'electricitat i derivar els usuaris per obtenir el bo social.  
  
11 - 11.30 h: Descans. 
  

11.30 - 13 h: Sessió pràctica 2. Interpretar les factures de 
gas i aigua. 
  

13 - 14 h: Sessió pràctica 3. Petites actuacions per reduir 
el consum energètic.  
  
  
  
  
Aniol Esquerra: 

Enginyer industrial especialitzat en energia. Treballa en 
l'àmbit d'intervenció directa de persones en situació de 
pobresa energètica. Com a tècnic expert en pobresa 
energètica dóna respostes correctives i preventives a les 
situacions de vulnerabilitat. 
  
  
  
Oriol Agulló: 

Llicenciat en ciències químiques, especialista en història 
de la ciència i en comunicació ambiental. Escriu en 
revistes especialitzades de sostenibilitat i transformació 
social. Creador del Mapa Barcelona + Sostenible. 
Desenvolupa projectes per combatre la pobresa 
energètica des de la innovació social. 

 


