Càritas lluita per garantir
l’habitatge en condicions
El projecte Pobresa Energètica neix amb la constatació de l’augment de demanda detectada
al Servei d’Acollida de Càritas, de famílies que presentaven dificultat en el pagament de les
seves factures de subministres i despeses de manteniment de la llar. L’objectiu del projecte
és estudiar, definir i planificar les accions que es duen a terme amb les famílies, de manera
coordinada amb les administracions públiques locals, per arribar a cobrir el què es detecta
com a prioritari i donar resposta de manera integral a les famílies que tenen aquest tipus de
dificultats detectades. Aquestes accions es centren en tres línies complementàries:
● Assessorament i acompanyament en la tramitació de Bons Socials i exempció de
determinades taxes, quan les persones hi tenen dret.
● Tallers de formació per a una educació per a un consum responsable i eficient de
l’aigua i l’energia.
● Realització d’auditories energètiques a la llar, per tal de detectar i mirar de resoldre
possibles deficiències.
● Tramitació i/o complementació d’ajudes econòmiques de subministres o despeses
vinculades al manteniment de llar.
Aquest 2016 hem donat un impuls al projecte ampliant l’acció a les comarques del Gironès i
al Pla de l’Estany. Estem impulsant auditories energètiques a domicili, amb l’objectiu de
determinar problemes d’habitatge que provoquen ineficiència a nivell energètic, i proposar
solucions viables a les famílies, amb l’objectiu de determinar les mesures de correcció
necessàries acompanyant, orientant i donant suport a les famílies per poder dur-les a terme.
El projecte també potencia l’autonomia i empoderament de les famílies mitjançant tallers
formatius en estratègies d’estalvi energètic.
Durant el 2016, Càritas ha atès gairebé 200 persones a través d’aquest projecte.
El projecte compta amb el suport del Programa Salut i Crisi de Dipsalut i l’Obra Social de la
Fundació Bancària “la Caixa”.

Una tasca coordinada amb l’Administració i amb la resta d’entitats
Des de Càritas treballem de manera coordinada amb els equips de serveis socials bàsics de
l’administració pública i amb la resta de taules i entitats socials vinculades a la pobresa
energètica. La coordinació amb aquest equips es centra en complementar i atendre de
manera integral aquestes famílies, aconsellar-les, assegurar el compliment de les Lleis,
normatives i protocols i evitar que la falta de recursos acabi generant situacions de pobresa
energètica a les llars.
Exigim a les administracions que siguin diligents i contundents en el compliment de la llei
24/2015, que ens dota a Catalunya de mecanismes claus per afrontar la pobresa
energètica.

