
 

 

        

MEMÒRIA 2014 



Memòria 2014 

2 

 

 

 

Continguts 

 

 
I. Introducció        3 

II. Pobresa energètica      4 

III. Cultura energètica      7 

IV. Energies renovables      9 

V. Il·luminació       10 

VI. Eficiència energètica      11 

VII. Jornades        13 

VIII. Les nostres xarxes socials     14 

IX. Formem part de       14 

XI. Treballem amb       15



Memòria 2014 

3 

 

 

I. Introducció _________________________________________________________________________ 

 
Durant l’any 2014 ECOSERVEIS ha realitzat diferents activitats i projectes, sempre des de la perspectiva 
de millorar la cultura energètica de la societat. La seva finalitat és oferir a la població aquella informació 
necessària per tal de fer un bon ús de l’energia, fomentant l’estalvi energètic i l’ús de les energies 
renovables, tot conscienciant a la població del que això suposa per al medi ambient. 
 
Només a tall d’exemple, ECOSERVEIS ha dut a terme, xerrades i tallers envers l'eficiència energètica i el 
canvi climàtic, ha aportat dades sobre la situació actual envers la pobresa energètica i ha potenciat la 
formació a partir dels seus cursos. 
 
La memòria que presentem a continuació és un resum de tot el que ha estat realitzat en els diferents 
àmbits d’actuació. 
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II. Pobresa energètica ______________________________________________________________ 

 
Ecoserveis és l’entitat pionera en la lluita contra la pobresa energètica al nostre país. Any rere any, des 

de 2007, treballem per combatre aquesta nova prioritat social. L’any 2014 ha estat l’any del 

reconeixement d’aquesta problemàtica i ha tingut força repercussió mediàtica. Ecoserveis, ha seguit amb 

les seves tasques d’incidència política, formació, acció, comunicació i planificació.  

 

Fuel Poverty Group: Xarxa per a l’eradicació de la 

pobresa energètica en col·lectius en situació de 

fragilitat social 

Ecoserveis i l’Associació Benestar i Desenvolupament  van impulsar 

durant l’any 2013 un Programa d’Accions d’Incidència Directa amb l’objectiu de reduir i/o combatre la 

pobresa energètica que afecta a les persones que es troben en situació de major fragilitat social. 

L’objectiu general del projecte és disminuir la pobresa energètica entre els col·lectius més vulnerables 

per tal d’evitar les conseqüències en la salut, l’economia i el rendiment físic i cognitiu 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. Aquest projecte ha 

seguit vigent durant el 2014, les accions dutes a terme s’expliquen a continuació. 

El projecte Fuel Poverty Group en xifres: 

 Nombre de persones voluntàries formades en tres cursos de formació: 43  

 Nombre d’hores de voluntariat realitzades: 365 

 Tallers d’eficiència realitzats: 31  

 Punts informatius gestionats per voluntaris: 27  

 Assessoraments a domicili: 18  

 Nombre de llars beneficiàries: 380  

 Nombre d’actuacions totals: 76  

 

Aparició en mitjans 

 Comunicats de premsa: 2 

 Aparició en espais de televisió: 6 

 Aparició en espais de radio: 8 

 Aparició en espais de premsa escrita: 21 
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Resultats als canals digitals propis 

 Nombre de seguidors a Twitter: 378 

 Nombre de seguidors a Facebook: 154 

 Nombre total de visites al portal web (des de maig 2014): 4549 

 Nombre d’entrades al blog (des de maig 2014): 39 

 Mitjana de visites al dia al portal web: 55 

 

Més informació sobre la iniciativa a: www.energiajusta.org / www.cultivarenergia.org 

 

Formació en pobresa energètica 

 

Jornada “Eines per a l’acció contra la pobresa energètica” a Sabadell: 

L’objectiu de la jornada ha estat avançar en la lluita contra la pobresa energètica a Catalunya. Ha 

comptat amb una ponència inaugural, un diàleg, una visita guiada i tot un seguit de tallers pràctics. En 

total, més de 25 ponències del món local i d’entitats vinculades a la lluita contra la pobresa energètica. 

 

Formació als Serveis Socials del Consorci de Benestar Social del Gironès-

Salt: L’objectiu S’ha realitzar una formació de 4hores als tècnics i tècniques dels Serveis Socials del 

gironès, dotant-los de les eines necessàries per fer front a la pobresa energètica en els col·lectius més 

vulnerables de la comarca.. 

 

Xerrada Pobresa Energètica València: Xerrada sobre com pal·liar la pobresa energètica i 

quines son les eines per afrontar-la emmarcada dins la Conferència per un nou model energètic a 

València. Va comptar amb 100 assistents d’arreu del País Valencià. 

 

Jornada de formació: “Avui parlem de pobresa energètica”: Formació teòrica i pràctica com 
abordar la pobresa energètica, usos a la llar i interpretació de factures de subministraments energètics 
en una jornada a Girona organitzada per la Diputació d’Habitatge. 

 

http://www.energiajusta.org/
www.cultivarenergia.org
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Prova pilot – Millora de l’atenció a consumidors vulnerables.  

Ecoserveis, l’Oficina del Defensor del Client d’Endesa i els Serveis Socials d’un municipi han impulsat una 

prova pilot per identificar els perfils dels consumidors vulnerables susceptibles de necessitar ajuda pel 

que fa a l’àmbit energètic.  

Els objectius específics del projecte son: 

1. Detectar les necessitats no financeres dels col·lectius 

2. Definir les accions que pot desenvolupar l’Empresa per atendre les necessitats 

3. Analitzar l’efectivitat de les accions per pal·liar la pobresa energètica 

Ecoserveis ha estat el col·laborador tècnic de la prova pilot buscant el municipi adequat, establint el  

contacte amb els serveis socials i realitzant un filtre i seguiment dels casos de vulnerabilitat seleccionats. 
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III. Cultura energètica______________________________________________________ 

 

La informació, protecció i suport a l’usuari d’energia, sempre ha sigut una de les prioritats d’Ecoserveis. 

L’any 2013 s’han fet força tallers, xerrades i càpsules formatives a diferents entitats i municipis amb 

l’objectiu de sensibilitzar en energia. 

 

Jornada educadors Girona 

Participació a la VII jornada de Tallers de la Diputació de Girona per a educadors ambientals. Tallers 

realitzats:  

- El puzle de la sostenibilitat 

- Com integrar l’eficiència al món empresarial 

 

 

Xerrada Smart-Destinations 

Xerrada realitzada als estudiants de grau en turisme de la Universitat de Barcelona sobre destinacions 

turístiques intel·ligents. Les Smart Destinations son referències de turisme sostenible en l’àmbit 

energètic. 

 

 

Assessoria energètica amb diversos col·lectius 
Xerrada realitzada en el marc d’una jornada sobre comptabilitat 

energètica organitzada a Girona pel CILMA. Explicació de que qui 

és el consumidor vulnerable i quines son les millors formes de 

contractació. També s’ha tractat la contractació de 

subministraments per a comunitats de veïns, PIMES i 

administracions públiques. 

 

Taller de networking 

Dinamització d’una sessió de networking de l’infoday local del projecte Green Partnerships de 

Granollers. Durant el networking es van treballar els temes del mercat energètic i les lleis que l’envolten, 

per tal de fer veure la complexitat que representen aquestes. 
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Cicle de formació ambiental sobre l’energia 

Aquest cicle de tallers es va dur a terme a Torrelles de Llobregat amb l’objectiu d’acostar el tema de 

l’energia a la ciutadania des d’una perspectiva interdisciplinària. El format escollir van ser tres tallers que 

tractaven els usos energètics, les factures de subministraments i la il·luminació i la salut. 

 

Xerrada sobre mercat elèctric 

Xerrada realitzada a Tremp en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica de la Generalitat de 

Catalunya. Dividida en una càpsula sobre el funcionament i els darrers canvis en el mercat elèctric a 

Espanya i una sobre com entendre les factures d’energia i estalvi energètic a la llar. 
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IV. Energies Renovables __________________________________________________________ 

Meteo Renovables 

Meteo Renovables t'ensenya la proporció de necessitats energètiques que 

podries cobrir amb energies renovables, basant-nos en dades 

meteorològiques reals. 

 

El sol i el vent no són només variables meteorològiques sinó que també 

són fonts renovables que poden donar resposta a la nostra demanda 

d'energia. Amb Meteo Renovables pots saber quin percentatge 

d'electricitat o aigua calenta podries cobrir gràcies al sol, si tinguessis una 

instal·lació fotovoltaica o tèrmica a casa, i el nombre de llars a la teva regió 

que es poden proveir gràcies a la producció dels parcs eòlics instal·lats a 

teva comunitat autònoma. 

 

Geopimed 

 

La Xarxa Pirineus Mediterrània per a l'ús eficient de l'energia geotèrmica és un projecte que vol 

compartir i transmetre l'experiència i coneixements en geotèrmia de baixa temperatura aplicada a 

Catalunya a les altres regions de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, que també dóna ampli suport a 

l'iniciativa. 

 Els objectius específics de la xarxa són:  

- Donar a conèixer l'experiència amb la geotèrmia de baixa 

temperatura a Barcelona a través del projecte de recerca 

europeu del Setè Programa Marc (Ground-Med). 

- Formar a tècnics, decisors polítics i professionals del sector de la 

construcció de la regió Pirineus Mediterrània per a que coneguin 

l'ús específic de la geotèrmia de baixa temperatura. 

- Informar i formar al públic general en l'avaluació de l'ús de la 

tecnologia geotèrmica. 

 

http://www.euroregio.eu/ca
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V. Il·luminació _______________________________________________________________________ 

PremiumLight 

 

El projecte PremiumLight involucra a 12 països de la UE per fer 

front a una problemàtica apareguda després de la desaparició de 

les bombetes incandescents. Com comprar una bombeta eficient i 

de qualitat? A través de informació i cursos gratuïts, Ecoserveis ha 

informat a venedors i ciutadans per afrontar aquest dilema 

fàcilment. El projecte va començar al març del 2013 i va finalitzar a 

l’octubre del 2014. 

 

 



Memòria 2014 

11 

 

VI. Eficiència energètica      _____________________________________________ 
 

Projecte europeu Efficiency 2.1 

L’objectiu d’aquest projecte finançat pel programa 

Intelligent Energy Europe és donar suport als consumidors 

domèstics en la compra d’electrodomèstics i equips 

eficients a través d’una aplicació mòbil. El projecte va 

començar el 2013 i estarà actiu fins 2016. 

 

Més informació sobre el projecte a:  www.ecogator.es 

 

Estudis energètics 

Durant el 2014, Ecoserveis ha realitzat assessories tarifaries a persones particulars i petits comerços. El 

servei consisteix en una assessoria per trobar la millor contractació elèctrica i la optimització de la tarifa i 

de la potència.  

 

 

Seminari d’eficiència energètica al IUSC 

Xerrada-taller sobre eficiència energètica a estudiants universitari sobre com estalviar energia amb 

canvis d’hàbits o bé amb petites inversions tant a nivell particular com en el sector industrial. S’han 

tractat les auditories energètiques, els tipus de comptadors i quadres elèctrics, la facturació energètica i 

els dispositius medidors d’energia. 

 

Formació en monitorització energètica i disseny de 10 kits de 

monitorització elèctrica – AMB 

L’objectiu d’aquestes sessions és capacitar a la ciutadania, famílies i adults a nivell domèstic, de llars, per 

millorar la gestió de l’energia i dotar d’eines per la presa de decisions i hàbits en relació a l’eficiència 

energètica.  

www.ecogator.es
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El curs, estructurat en dues sessions de 2 hores cadascuna es va plantejar de tal forma que en la primera 

sessió, els assistents coneguessin els principis bàsics de l’energia i identifiquessin els punts clau a l’hora 

d’instal·lar els monitors energètics cedits en els domicilis. La segona sessió es va reservar a la recaptació, 

anàlisi i interpretació de les dades dels monitors.  

Durant el 2014 s’han realitzat un total de 3 cursos: un destinats a tècnics de l’AMB i els altres dos, en 

col·laboració amb la Fundació Marianao en el marc d’una proposta formativa d’aprenentatge i servei. 
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VII. Jornades _______________________________________________________________________ 

XVI Fòrum de l’Energia Sostenible #FESCOM14 

 

Ecoserveis ha organitzat un any més el Fòrum de l’Energia 

Sostenible, que celebrava la XV edició. Aquest any el tema central 

va ser “L’energia i la comunicació”. 

Aquest any vam comptar amb ponents com Ferran Tarradellas, José 

Vicente Barcia i Anna Diloy. 
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VIII. Les nostres xarxes socials ___________________________________________________ 
Conscients de la importància de mantenir-se connectats amb els nostres usuaris i clients mitjançant els 

nous canals de comunicació, Ecoserveis hi participa activament. 

Actualment el nostre compte de twitter compta amb 2.100 seguidors i a 1.000 persones els agrada la 

nostra pàgina de Facebook. 

A més, la majoria dels materials que publiquem són disponibles a slideshare i també mantenim canals de 

vídeo a YouTube i Vimeo.  

 

IX. Formem part de _______________________________________________________________ 

INFORSE – International Network for 

Sustainable energy 

Ecoserveis és membre d’aquesta xarxa internacional que uneix 140 entitats no lucratives que treballen 
per promoure solucions energètiques sostenibles per reduir la pobresa i protegir el medi ambient. 

 

Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat (Ajuntament de Barcelona) 

Ecoserveis ha estat una de les entitats que ha contribuït al procés 
participatiu impulsat per l’Ajuntament de Barcelona per definir 
principis, objectius i línies d’acció de l’Agenda 21 a Barcelona.  

 

Acció 21(Ajuntament de Barcelona) 

Ecoserveis també ha participat en aquesta fase de consens sobre el Pla d’Acció per avançar 
col·lectivament cap a l’assoliment dels objectius de l’Agenda 21, assumint així la nostra responsabilitat 
en la construcció d’una Barcelona més sostenible. 

Eurosolar  

Ecoserveis forma part de l’Associació Europea per les Energies renovables, 

que treballa per promoure les energies renovables des de la incidència 

política i el desenvolupament de plans econòmics per integrar les energies 

renovables al sistema energètic europeu. 

https://twitter.com/Ecoserveis
https://www.facebook.com/EcoserveisCulturaEnergetica?
http://www.slideshare.net/EcoserveisCulturaEne
https://www.youtube.com/user/Ecoserveis1
http://vimeo.com/ecoserveis
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X. Hem treballat amb ____________________________________________________________ 
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