ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: Ecoserveis
Breu descripció:

Som una associació sense ànim de lucre que des de 1992 treballem per acostar l'energia a la societat.
Som professionals (o activistes) que treballem per donar a conèixer les possibilitats de les tecnologies
renovables, per implementar mesures per fer un ús eficient de l'energia adaptades a diferents
realitats i per garantir el dret i l’accés a l’energia a un preu just.
Fem incidència política, investigació i divulgació, formem a agents socials i professionals del territori,
ens impliquem amb mesures que vulguin implementar empreses, coordinem projectes internacionals
i estem al costat dels moviments socials que reclamen l'assoliment de drets bàsics.
Dades de contacte:

Carrer Diputació, 251, 5a PL 08007 Barcelona
Telèfon: 93 459 00 22
www.ecoserveis.net
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 11/12/2012
2. ACTUACIONS DESTACADES
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Nom de l’actuació
FUEL POVERTY GROUP
ENERGIA CONTRA L’EXCLUSIÓ SOCIAL

Objectiu CCS
4, 7 i 9
4i7

1. FUEL POVERTY GROUP. Una xarxa d’ajuda mútua contra la pobresa energètica
Breu descripció:

El Fuel Poverty Group (FPG) és un grup de persones que voluntàriament fa assessorament tarifari i
acompanyament en actuacions a les llars de persones vulnerables perquè aquestes redueixin la
despesa destinada a subministraments bàsics (gas, electricitat i aigua). ABD i Ecoserveis formen a
persones voluntàries durant un curs de dues setmanes sobre usos d’energia, accés a tarifes socials de
subministraments i mesures d’eficiència energètica a la llar. Un cop formades, la xarxa d’entitats
socials i veïnals col·laboradores amb el projecte detecten casos de pobresa energètica i demanen
suport a les voluntàries sobre les mesures a prendre. En el cas de requerir intervencions, les
voluntàries sol·liciten el suport del personal tècnic d’Ecoserveis que acudeix al domicili de la persona
per a fer-hi actuacions de baix cost. Les voluntàries que fan l’assessorament i l’acompanyament són
seleccionades segons la localització i coneixements.
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www.energiajusta.org

Beneficis:
x Ambientals

x

Socials

x

Econòmics

Vigència de l’actuació: Des de maig de 2013 fins a l’actualitat.
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.8 i
9.7

2. ENERGIA CONTRA L’EXCLUSIÓ SOCIAL. Estalviar per reduir el grau de dependència
Breu descripció:

El projecte estudia el potencial d’estalvi i s’analitzen les factures d’electricitat, aigua i gas de pisos
tutelats per la Fundació Mambré que acullen a persones sense llar. Un cop fet l’estudi, s’explica el
projecte als participants, s’identifiquen els principals punts de consum i s’instal·la un monitor
energètic durant 1 mes. Durant el temps que es fa la monitorització, Ecoserveis fa un seguiment amb
els educadors socials de la Fundació Mambré perquè els residents adoptin mesures per a un ús més
eficient de l’energia a la llar. Passat el mes, s’avalua l’estalvi obtingut i s’entreguen recompenses als
participants.

Beneficis:
x Ambientals

x

Socials

x Econòmics

Vigència de l’actuació: Des de d’octubre de 2014 fins a maig 2015.
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 4.3, 4.5, 7.1, 7.2, i 7.3
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