
 

 

 
[Informació sobre el  

programa «Salut, gent gran i 
infància»] 

 
   



 
 

  1 

Informació del programa 

El programa «Salut, gent gran i infància» en el marc del Programa d’Estalvi Energètic i 

Pobresa Energètica és un recurs nou que posa en marxa la Diputació de Girona des 

del Servei d’Habitatge de l’Àrea de Cooperació Local per reforçar les respostes 

preventives dels municipis arran de l’augment de les situacions de pobresa energètica. 

 

La finalitat és detectar persones que pateixin una situació de pobresa energètica que 

els afecti la salut, quantificar-ne i avaluar-ne els casos i establir els mecanismes de 

derivació corresponents per atendre millor les persones més vulnerables.  

 

Objectius del programa 

1. Detectar casos de pobresa invisible. 

2. Incorporar persones vulnerables al programa «Auditories en llars vulnerables». 

3. Avaluar l’impacte de la pobresa energètica sobre la salut de les persones. 

 

Persones beneficiàries del programa 

Vulnerable (A) 

Risc de vulnerabilitat (B) 

Pobresa invisible (C) 

No vulnerable (D) 

 

Aquest programa s’adreça als centres d’atenció primària (CAP) per tal de detectar les 

persones i famílies que viuen en situacions de vulnerabilitat energètica i habitacional 

que els afecten la salut, i que no estan dins dels circuits dels serveis socials o 

d’habitatge de l’ajuntament o el consell comarcal. 

 

On i quan  

Els equips sanitaris dels diferents CAP que optin a participar en el Programa d’Estalvi 

Energètic i Pobresa Energètica seran els que detectaran els casos de persones 

afectades per pobresa energètica que tingui conseqüències en la seva salut, tant en 

les visites als centres sanitaris com en les visites domiciliàries.  
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En què consisteix 

El programa preveu detectar casos de persones que pateixen pobresa energètica que 

els afecta directament la salut i de la vulnerabilitat dels quals l’administració no té 

coneixement. Aquests casos es derivaran als centres coordinadors (CC) mitjançat un 

formulari proporcionat per la Diputació de Girona. 

 

Les persones afectades s’incorporaran al programa «Auditories a les llars» i podran 

rebre un suport addicional per pal·liar la pobresa energètica i, consegüentment, 

millorar efectivament el seu estat de salut. 

 

Com es farà 

Es farà una formació inicial de tres hores de durada amb els equips sanitaris dels CAP 

que participin en el programa i s’establiran els mecanismes de derivació. 

 

Accions derivades 

Les derivacions es fonamentaran en l’estat de salut de les persones afectades i 

s’establiran uns terminis màxims d’incorporació al programa d’auditories en relació 

amb els diferents graus d’urgència. 

 


