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1. Presentació
El Fuel Poverty Group és un projecte de lluita i prevenció de la pobresa energètica en
col·lectius en situació de vulnerabilitat social (persones grans, famílies amb infants a
càrrec, persones en situació d’atur de llarga durada, famílies nombroses amb rendes
baixes, famílies monoparentals, entre d’altres).
Aquest projecte neix de la necessitat d’impulsar una estratègia d’acció i resposta a una
necessitat que, en els últims anys, i a conseqüència de la pujada indiscriminada dels
preus de subministraments bàsics i indispensables per una vida digna com són el gas,
l’aigua i la llum, i per la reducció dels ingressos de les famílies (atur, disminució de
salaris, reducció d’ajudes socials, etc.) només ha fet que augmentar de manera alarmant.

2. Pobresa energètica
La pobresa energètica, entesa com la incapacitat de les famílies per fer front al pagament de les factures de subministraments bàsics i de mantenir la llar en unes condicions mínimes, no només té efectes negatius en la economia de les famílies sinó també
en la seva salut física i mental (s’associa a un increment de la mortalitat hivernal de les
persones grans, a malalties respiratòries, cardiovasculars, dels ossos, depressions,
entre d’altres).
I és que l’accés a l’energia està directament lligat al benestar de les persones. És necessària per cuinar, il·luminar-nos, conservar els aliments, tenir aigua calenta, etc.;
serveis bàsics imprescindibles en qualsevol llar per tal d’assegurar-se unes condicions
dignes de vida. Malgrat aquest caràcter bàsic que tenen els subministraments
d’energia, cada vegada més gent té dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques de gas i electricitat, i que, per tant, pateixen pobresa energètica.

3. Objectius
L’objectiu del projecte és lluitar la pobresa energètica entre els col·lectius més vulnerables per tal d’evitar les conseqüències en la salut, l’economia i el benestar a través
d’un programa de formació i difusió que incrementi l’eficiència energètica a les llars,
apoderi el rol de les persones com a consumidors informats i fomenti estratègies
d’estalvi en les factures.

3.1. Objectius Específics
Els objectius específics del projecte són:
 OE.1: Millorar l’eficiència energètica de 75 llars en situació de pobresa energètica en situació de vulnerabilitat social.
 OE.2: Formar a un grup de 40 persones voluntàries en alfabetització energètica
i estratègies de lluita contra la pobresa energètica perquè esdevinguin assessors energètics i agents transformadors de les situacions de les persones en situació de vulnerabilitat social.
 OE.3: Promoure la sensibilització social entorn a una problemàtica com la pobresa energètica que molt sovint resta oculta i invisible en la intimitat de la llar
de les persones.

4. Descripció
El Fuel Poverty Group pretén crear una xarxa de persones voluntàries que actuïn com
a agents d’educació en l’estalvi i l’eficiència energètica promovent l’accés i adquisició
de coneixements en aquest àmbit a les persones vulnerables i a les seves famílies
amb la finalitat de reduir la pobresa energètica al nostre país.
El programa s’estructura en 3 fases:
 La formació en alfabetització energètica i aproximació social a una xarxa de
persones voluntàries captades específicament per al projecte;
 La intervenció i disseminació per part dels voluntaris/àries d’aquestes informacions i de mesures pràctiques als col·lectius de població vulnerables a partir de
3 tipus d’actuacions:
o Tallers d’Eficiència Energètica
Aquests tallers tenen per objectiu facilitar informació pràctica de com millorar l’eficiència energètica de la llar mitjançant consells i estratègies que no
comporten inversió així com fer una optimització de les factures dels subministraments bàsics.
o Punts d’Informació Energètics
Aquests espais d’assessorament té com a finalitat orientar i assessorar a
les persones de manera individualitzada en relació al seu consum energètic
i resoldre possibles dificultats vinculades a la comprensió de la factura i a la
dificultat per a fer front a les despeses de subministrament.
o Assessoraments al Domicili.
Els assessoraments al domicili de les persones usuàries té com a finalitat
diagnosticar les necessitats reals de la llar i de les persones que hi viuen i
realitzar accions i mesures d’eficiència energètica i de millora de la qualitat
de vida de les persones.
Els voluntaris realitzen un diagnòstic de: situació familiar (núm. de persones que viuen a la llar,..); situació i mida de l’habitatge; tipologia d’equips
electrodomèstics; tipus d’il·luminació; sistema de climatització i d’aigua calenta sanitària; entre d’altres. A més s’instal·la un equip de monitorització
del consum elèctric de l’habitatge per tal de fer un anàlisi concret de la
despesa energètica de l’habitatge.
A partir d’aquesta informació i de les necessitats de la llar es realitzen intervencions específiques a partir de material de millora de l’eficiència energètica com la instal·lació de virets a finestres i portes, canvi de bombetes,
instal·lació de perlitzadors a les aixetes, instal·lació de reflectors en els radiadors si la llar té calefacció, instal·lació d’aïllament de persianes, etc.).
 I, paral·lelament. es treballa la sensibilització ciutadana i la defensa dels drets
de les persones a partir de la incidència política.
El projecte pretén, per tant, lluitar contra la pobresa energètica entre els col·lectius
més vulnerables per evitar conseqüències en la salut, l’economia i el rendiment físic i
cognitiu a través d’un programa de formació i difusió que augmenti l’eficiència energètica a les llars, apoderi el rol de les persones com a consumidors informats i fomenti
estratègies d’estalvi en les factures.

KIT DE POBRESA ENERGÈTICA
En les intervencions d’Assessorament a Domicili ens agradaria poder comptar amb un
“Kit contra la pobresa energètica” que ens permetés incloure en un “packaging” els
materials necessaris per reduir l’impacte de la pobresa energètica a les llars.
Aquest kit estaria integrat pels principals productes que utilitzem en les nostres intervencions:
 5 Bombetes LED
 1 paquet de virets per finestres i 1 per portes
 2 perlitzadors per les aixetes
 1 termòmetre domèstic
 1 higròmetre (per la humitat)
 1 reflector pel radiador
 1 Efergy domèstic
El preu total d’aquest Kit és de 150 Euros.
La instal·lació d’aquest tipus de materials acompanyat d’una bona optimització en
l’energia de la llar es pot arribar a reduir un 20% en les factures.

5. Persones destinatàries
El projecte s’adreça a famílies que es troben en situació de vulnerabilitat social, especialment a col·lectius com:
 Persones que pateixen dificultats econòmiques i laborals derivades de situacions puntuals o estructurals (persones amb pensions mínimes, atur de llarga durada, finalització de prestacions socials, manca d’ingressos, etc.).
 Persones que viuen en habitatges en males condicions (mal aïllats, amb humitats, amb problemes d’edificació, etc.).
 Persones en situació de dependència (persones grans, persones amb discapacitat) o que pateixen algun tipus de dificultat sociosanitaria que requereix
d’aparells elèctrics per a un desenvolupament òptim de la seva vida diària.
 Famílies amb infants a càrrec amb dificultats econòmiques (families monoparentals, nombroses, etc.).

Per a més informació:
http://energiajusta.org/
fundacion@abd-ong.org
93 289 05 30 preguntant per Núria Salas

