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2016 – Finançament de Dipsalut on s’hi incloïa:

• Kits de material

• Formacions a agents energètics

• Llibrets de bones pràctiques en Pobresa Energètica (català, castellà i àrab).

Plans d’Ocupació del SOC 2018-2019

Conveni Ajuntaments 2019-2020

2018 en endavant – Projecte Habitatge de la Diputació de Girona

• Electrodomèstics

• Radiadors

• > 40 auditories a territori

• Formacions en CAPs i Escoles

• Projectes participatius

2021 – Compra de radiadors amb subvenció Diputació

2021 – Tramitació de bons socials



Parlem de pobresa energètica, però en la majoria de casos, podríem parlar directament de
pobresa, agreujada per una elevada despesa energètica o pèrdua de confort/salubritat
derivades.

Aquestes famílies, tot i fer un ús molt responsable de l'energia, presenten una despesa
energètica, molt elevada sobretot a l’hivern, ja que al Ripollès hi trobem:

- Un clima fred. Casc antic compacte i poc assolellat.
- Habitatges molt antics i amb unes condicions energètiques molt dolentes (els que

presenten lloguers més barats), que deriven en:
- Factures de gas o electricitat molt elevades.
- O bé, el butà* com a única font de calefacció, que proporciona CBS/Creu Roja en

gran part. En reversió gràcies a la compra de radiadors elèctrics.



En molt pocs casos s’han detectat despeses anòmales degut a un ús irresponsable
d’aparells amb elevat consum o per electrodomèstics en mal estat.

Actualment comptem amb un agreujant que és la inestabilitat del mercat elèctric i els preus
abusius. A més, per accedir al bo social s’ha d’estar a mercat regulat amb una inseguretat
en l’evolució dels preus que perjudica al consumidor final.



En quin punt ens trobem?

Actualment estem en un punt mort.

L’Oficina d’atenció energètica va permetre engegar i iniciar la consolidació del
treball de lluita contra la pobresa energètica que es va iniciar des de l’Agència de
l‘Energia del Ripollès.

Tot i que les visites i auditories actuals es porten des d’una empresa externa, el
paper que tenia l’Oficina d’Atenció Energètica es troba a faltar: el seguiment i servei
als usuaris, especialment de Benestar Social, ha desaparegut.

Actualment estem tramitant bons socials d’aquelles persones que ho sol·liciten,
però sense més acompanyament ni seguiment.

Una dificultat afegida es l’encaix entre projectes i haver-se d’adaptar a d’altres
projectes paral·lels, quan potser seria millor poder disposar dels fons directament a
l’oficina per a la contractació de més personal, material, electrodomèstics,…



Resultats 2019



Auditories de Diputació

• 101 usuaris contactats, dels quals: 
• 32 no s’hi ha pogut contactar

• 11 no volen participar

• 19 són reticents a participar

• 1 pendent de contactar

• 2 primera visita feta

• 10 segona visita feta

• 17 tercera visita feta



Moltes gràcies,
energia@ripollesdesenvolupament.com


