[Informació sobre els
programes per a la ciutadania]

Informació del programa
Els programes per a la ciutadania en el marc del Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa
Energètica són 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 apoderar la ciutadania en termes energètics, tant pel que fa a l’ús de
l’energia com a la comprensió de la factura elèctrica, per tal de reduir la factura energètica
i les emissions de CO2 associades.
En aquest programa es defineixen les actuacions que faran les empreses contractades
per sensibilitzar la població en general i en particular les famílies que desconeixen les vies
de suport del seu municipi, amb l’objectiu principal que tothom tingui les eines per viure
amb confort i es puguin pagar les factures dels subministraments bàsics com l’electricitat.

Objectius del programa
1. Detectar famílies en situació de pobresa energètica.
2. Arribar a persones que, tot i trobar-se en una situació de vulnerabilitat energètica,
no han arribat a l’administració local.
3. Sensibilitzar i apoderar energèticament la ciutadania perquè tingui les eines
necessàries per reduir la factura elèctrica i alhora viure amb confort a casa seva.
4. Millorar la qualitat de vida de les persones.
5. Conscienciar les persones del cost ambiental que tenen les accions rutinàries.
6. Promoure el coneixement del que consumeixen les llars.
7. Apoderar energèticament la ciutadania.
8. Estudiar i analitzar com es pot millorar la gestió de l’energia a casa.
9. Augmentar el confort de les llars.
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Persones beneficiàries del programa
Vulnerable (A)
Risc de vulnerabilitat (B)
Pobresa invisible (C)
No vulnerable (D)
Els programes per a la ciutadania estan dirigits a la població en general, i s’articulen a
través de les opcions següents:
1. «Anem al mercat»
2. «Parlem-ne al carrer»
3. Formacions complementàries

On i quan?
Els centres coordinadors seran els que temporitzaran les actuacions en relació amb les
necessitats del territori:

Programa

«Anem al
mercat»

On

Quan

La parada es localitzarà al lloc que

Quan ho determini el CC.

determini l’ens local, que sigui un
lloc de pas i amb prou espai per
muntar una petita parada que
garanteixi

la

continuïtat

de

l’activitat en cas de pluja.
Les diferents activitats tindran lloc

Les diferents sessions i

en un barri o poble que disposi

activitats tindran lloc al

d’un espai neutral (centre cívic,

llarg

espai polivalent, etc.) i s’haurà de

contracte amb l’empresa.

pintar tant l’asfalt com la vorera

Es

del carrer central del barri o poble.

reunió d’inici del CC

Formacions

En un espai neutral que determini

Quan ho determini el CC.

complementàries

el CC.

«Parlem-ne al
carrer»

de

tot

l’any

temporitzaran

de

a

la
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A les diferents sessions i activitats, hi podran assistir els tècnics municipals o comarcals
que es consideri necessari. El programa determina les activitats de mínims i es podran
complementar.

En què consisteix?
Simbolitza la parada de mercat que coneixem des de fa anys, que
ofereix consells sobre com fer un ús energètic eficient a casa
nostra.
«Anem al

La parada tindrà diversos espais: cuina, electricitat, climatització i

mercat»

manteniment de la llar. En cada espai els visitants obtindran
diferents consells d’ús per a cada un dels elements de casa seva.
A més a més, s’intercanviaran bombetes led, reductors de cabal
d’aigua i bosses de recollida d’aigua per informació sobre les llars.
Està format per diverses accions acompanyades de diferents
sessions formatives.

«Parlem-ne al
carrer»

S’hi treballarà la gestió energètica i el consum a les llars per
conscienciar i sensibilitzar la resta del barri o ciutadania que passi
per aquell carrer. Es pretén arribar a tothom a partir d’un treball
particular. «Parlem-ne al carrer» serà l’altaveu de la sensibilització
energètica.

Formacions
complementàries

Sessions informatives o formatives segons les necessitats
detectades en altres actuacions. Podran ser sobre modificació
d’hàbits, lectura de factures, etc.
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Com es farà
L’empresa contractada hi destinarà dos agents energètics i
muntarà la parada del mercat un dia durant tres hores.
Es repartiran bombetes led, reductors de cabal d’aigua i bosses de
recollida d’aigua per a les persones que vulguin emplenar un
qüestionari i rebre la informació ampliada en PDF a casa sobre
«Anem al

com modificar els hàbits de consum; a més, entraran en el sorteig

mercat»

d’un estudi energètic de petit format per a casa seva.

També es recolliran les inquietuds de la gent i es valorarà si cal fer
una sessió formativa o informativa.
En l’opció de sessió de mercat de cap de setmana s’afegirà un
taller per a famílies d’una hora de durada que es farà en el marc de
les 3 hores de sessió de la parada al mercat.
L’empresa contractada dirigirà sis sessions al llarg de l’any amb
diferents objectius de treball a la zona delimitada pel barri o el
poble.

«Parlem-ne al
carrer»

Es faran auditories energètiques a 20 llars seleccionades pel CC
per al programa, a part de la recopilació d’informació i factures de
la resta de participants.
Al llarg de l’any es dibuixarà a l’asfalt la comparativa de despesa
energètica (econòmica i emissions de CO2) en relació amb l’any
anterior (cal disposar dels permisos pertinents dels ajuntaments on
es facin les accions).

Formacions
complementàries

Aquestes sessions tindran una durada de dues hores i es faran en
espais municipals o comarcals de caràcter neutral (no serveis
socials).
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Accions derivades
Es farà un recull de les persones o les famílies interessades per tal d’organitzar a diferents
municipis sessions informatives i formatives que tenen l’objectiu de promoure el canvi
d’hàbits per reduir el consum a les llars i detectar casos de persones vulnerables o en risc
de ser-ho.

Es podran organitzar:
 Com a conseqüència de les activitats de conscienciació («Anem al mercat» o
«Parlem-ne al carrer»), segons els casos detectats o segons la demanda de la
població.
 Com a sessions formatives o informatives adreçades a la ciutadania en general.
 Com a informació a les AMPA en cas que hi hagi programes educatius.
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