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Descripció de la iniciativa

El Fuel Poverty Group (FPG) és un grup de per-
sones que voluntàriament fa assessorament 
tarifari i acompanyament en actuacions a les 
llars de persones vulnerables perquè reduei-
xin la despesa destinada a subministraments 
bàsics (gas, electricitat i aigua). ABD i Eco-
serveis fan formació a persones voluntàries 
durant un curs de dues setmanes sobre usos 
d’energia, accés a tarifes socials de subminis-
traments i mesures d’eficiència energètica a 
la llar. Un cop formades, la xarxa d’entitats so-
cials i veïnals col·laboradores amb el projecte 
detecten casos de pobresa energètica i dema-
nen suport a les persones voluntàries sobre 
les mesures que cal prendre. En el cas que es 
requereixi intervenir-hi, les persones volun-
tàries sol·liciten el suport del personal tècnic 
d’Ecoserveis, que acudeix al domicili de la per-
sona per a fer-hi actuacions de baix cost. Les 
persones voluntàries que fan l’assessorament 
i l’acompanyament són seleccionades segons 
la localització i els coneixements.

Durada: Des del maig del 2013 fins a 
l’actualitat.

Fuel Poverty Group
Una xarxa d’ajuda mútua contra la pobresa energètica

Objectiu del Compromís Ciutadà per la Sos-
tenibilitat: 7. Benestar de les persones: de la 
ciutat acollidora a la ciutat cohesionada.

Valors per destacar: Col·laborativa, innova-
dora, comunicativa, replicable, pedagògica, 
té impacte sobre un grup sensible de bene-
ficiaris, és transformadora en el context ac-
tual. Acció directa i retorn immediat. Creixe-
ment exponencial de persones beneficiàries. 
Col·laboració entre iniciatives socials. Re-
ducció dels recursos i les ajudes socials re-
querides per a la problemàtica. Apoderament 
de les persones vulnerables per millorar el 
confort i la qualitat de vida de la llar.

Impulsors: Fundació Acció, Benestar i Des-
envolupament i Associació Ecoserveis.

Contacte: Fuel Poverty Group | Carrer de 
Quevedo, 2, 08012, Barcelona | Tel. 93 289 05 
30 | www.energiajusta.org

Col·laboradors: PEP, Carmel Amunt, Barna-
mil, La Finka, Fundació Mambré.
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Indicadors associats

65 persones voluntàries formades 
35 persones voluntàries actives

80 accions fetes 
645 usuaris atesos

31 llars on s’han aplicat mesures de baix cost 
20% de reducció energètica de les intervencions

Visites al web energiajusta.org 
13.000 de maig 2014 a juny 2015
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