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Visió compromesa 
Promotora d'un model 

d'entitat del tercer sector 
caracteritzat per 
l'articulació de: 

- Gestió eficient 
- Valors ètics 
- Vehicle del compromís 

social en els territoris 
- Promoció de la defensa de 

drets socials 
  

Model transformador 



79 projectes de servei 
Gent gran, drogodependències i Vih/sida, habitatge, processos migratoris, 

violència de gènere, infància i famílies en risc, discapacitat, salut mental, 
pobresa energètica, inserció laboral, desenvolupament comuntari, etc. 

+ 90,000 persones ateses  
+ 13,600 alumnes en tallers preventius 

2831 persones en l’equip humà 
+ 431 persones voluntàries 

+ 2400 professionals 

70 plataformes de participació  
Iberoamèrica, Europa, Espanya i Autonomies, municipis i barris 

17,5 M d’euros facturats 
 



Enfocament comunitari 
Treball en xarxa 

Transferència de coneixement 
Observatori de terreny i de polítiques públiques 

Desafiament 
Reinversió 
Credibilitat 

EMPENTA I CONFIANÇA en un model ASCENDENT 



 

Programes de Pobresa Energètica 
2012-2017 

Energy Control: Anàlisi de Substàncies 
1998-2017  

 





 

A Espanya (2015) un 15% de les famílies pateix Pobresa Energètica i les 
conseqüencies que aquesta té en la SALUT, BENESTAR I ECONOMIA DE LES 

FAMÍLIES. 



 





Fuel Poverty 
Group:  

Xarxa per a l'eradicació de la pobresa 
energètica en col·lectius en situació de 

vulnerabilitat social 

Apliquem estratègies 
comunitàries per accedir a 

les famílies vulnerables: 
- Formació de voluntariat 

per crear agents de 
prevenció 

- Tallers d’assessorament 
tarifari a serveis i CSS 

- Punts d’informació a 
serveis i CSS 

- Intervencions a domicili 
- Programa 

sensibilització: web 
- Advocacia 

- TIC: APP pobresa 
energètica / BBDD 



Fuel Poverty 
Group:  



2015/16 – Liderem 2 PROVES PILOT a Barcelona:  
- 1) Pla d’ocupació de 2,5M d’euros del superàvit de l’actual 

govern municipal Video  

- 2) Punts d’Atenció a la Pobresa Energètica. 
2017 – Gestionem el SERVEI DE REDUCCIÓ I DETECCIÓ DE 
LA POBRESA ENERGÈTICA de l’Ajuntament de Barcelona 
(PAE) en la Coordinació i el territori de Nou Barris 
2016/17 – Acompanyament a una cooperativa ENERGIA 
ACTIVA 2016  
2016/17 - Obrim territoris:  Europa, Madrid, Zaragoza i 
Sevilla. 
2016/17 – Assessorament a municipis.  
2012 – 2017 – Influència en polítiques públiques i en recerca 

https://www.youtube.com/watch?v=kxMMdwOJ9Ug


Detonants del projecte:  
- NETWORKING: Ecoserveis, referents en cultura energètica 

- BUIT EN L’ATENCIÓ 
- CREACIÓ D’UNA RESPOSTA MIXTA SOCIAL I  
AMBIENTAL 

 

 
 

Elements per a la sostenibilitat:  
-Reconeixement públic (MMCC I Premis) 
-Seguim treballant en xarxa 
-Base social i rèpliques a territoris 
-Confiança finançadors: ABD, Aj. De Barcelona, Obra 
social La Caixa, Diputació de Barcelona, Generalitat de 
Catalunya, FEDAIA, donants (Schneider Electric) 
-Recerca i divulgació 
 









9 Estratègies comunicatives 
adaptades culturalment 

9 Divulgació 
9 Peer-to-peer 
9Serveis d’anàlisis 

Col·lectiu de persones 
que, consumidores o 
no, ens sentim 
preocupades per l'ús de 
drogues que es dóna als 
espais de festa i en la 
societat. Desenvolupem 
estratègies de Gestió de 
Plaers i Riscos, oferint 
informació, 
assessorament i 
formació sobre drogues 
amb la finalitat de 
disminuir els riscos del 
seu consum. 









NIVELL 
ALERTA 

CRITERIS DE 
INCLUSIÓ DESTINATARIS CANAL DE 

DIFUSIÓ 

1 
Possibilitat 

d’efectes aguts 
adversos (Reals o 

potencials) 
Usuari/es Web / xarxes 

2 

Possibilitat o 
existència de 

morts o 
intoxicacions 

greus 

Usuari/es 

SEAT 

Societat 

Web / xarxes 

MMCC 

9 84 alertes mundials 2016 
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