
Jornada de formació 
La pobresa energètica



Data 
Dimecres 17 de desembre 
  
Hora: de 9.00 - 14.30 h 
  
Lloc 
Casa de Cultura de Girona 
Plaça Hospital 6 
1a planta - Aula Magna 
17002 Girona 
  
Destinataris 
El curs està orientat al personal tècnic i administratiu dels ajuntaments i consells comarcals i a les entitats de la província de 
Girona relacionades amb l'àmbit de l'habitatge, serveis socials i l'urbanisme.  
  
Organització 
Diputació de Girona - Servei d'Habitatge  
  
Inscripcions 
Les inscipcions són gratuïtes. Cap formalitzar-la a través del correu electrònic apla@ddgi.cat (places limitades: màxim 60 
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 hem cregut oportú dedicar una jornada a parlar d'aquest tema. 
  
Durant la jornada es tractarà sobre el concepte pobresa energètica, com hem arribat a aquesta situació i què poden fer les 
administracions i els usuaris per intentar millorar la situació. S’abordaran alguns 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. 
  
Hi haurà una taula d'experiències en què es donarà a conèixer una actuació municipal i una de supramunicipal, per ajudar 
persones afectades a fer front a aquesta problemàtica. 
  
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 aquesta problemàtica i derivar-los adequadament. 
  
  
Programa 
  
8.30 – 9 h: Recepció i lliurament del material. 
  
9 – 10 h: Pobresa energètica: una nova prioritat social. 
Definició. Mesura. Com s'aborda a diferents nivells. 
Marta Garcia. Ecoserveis 
  
9 – 10 h: Sessió pràctica 1. Usos d'energia a la llar. Conèixer per actuar. 
Marta Garcia. Ecoserveis 
  
11 – 11.30 h: Descans 
  
11.30 – 12.30 h: Sessió pràctica 2. Interpretar les factures d'electricitat i gas.  
Marta Garcia. Ecoserveis 
  
12.30 – 14 h: Experiències i projectes municipals i supramunicipals de com fer front a la pobresa energètica. 
Comptadors solidaris: Ajuntament de Blanes 
Servei per a l’atenció a la pobresa energètica: Consell Comarcal del Gironès 
Taula Comarcal de Pobresa Energètica del Gironès
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