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Jornada Habitatge i salut: La Pobresa energètica 
10 de juny de 2015 
De 9.00 h a 14.15 h 
Sala d’Actes Edifici El Vagó 
 
 
Presentació: 
 
L’Organització Mundial de la Salut en l’informe de la Comissió sobre determinants de la salut 
(2008), apunta que un entorn físic saludable és essencial per garantir l’equitat en salut i recomana 
vetllar per tal que la planificació urbana promogui estils de vida saludables i entorns segurs.  
 
L’habitatge és el nostre entorn més proper i on passem la major part del nostre temps i juga, per 
tant, un rol cabdal en la nostra salut. L’efecte de la pobresa energètica ha generat un daltabaix 
molt important en moltes llars i esdevé, actualment, el principal risc de salut en la ciutat. 
 
Les polítiques públiques per fer front a la pobresa energètica han prioritzat actuacions pal·liatives 
contra del cost de l’energia mitjançant bons socials, assumpció de deutes o incentivant el canvi 
d’hàbits de les persones residents. 
 
L’objectiu de la jornada es incidir en la lluita contra la pobresa energètica des de les accions en 
l’edificació. Actuacions correctores, més perdurables en el temps, que han de fer compatible la 
reducció dels consums energètics amb la consecució d’habitatges més saludables. 
 
 
Programa: 
 
 
8:30h -  Recepció i acreditació 
 
9:00h -  Benvinguda i presentació 
 

• Representant de l’àmbit d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de 
Barcelona 

 
9:15h -  Bloc 1. Marc teòric 
 

Què és la pobresa energètica? 
Context històric 

Com s’avalua? Qui ho ha avaluat 
Context català 

Com s’està actuant des de les administracions 

• Daniel Calatayud. Arquitecte Professor ETSAV – UPC. Investigador Projecte RELS 
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10:00h -  Bloc 2. Exemples 
 
Casos d’estudi a Catalunya 90’ 
 

Projecte RELS: lluitar contra la pobresa energètica des de la millora de l’edificació. 
Metodologia i casos pilot a Catalunya 

• Coque Claret. Arquitecte Professor ETSAV – UPC. Investigador Projecte RELS 
• Fabian López. Dr. Arquitecte. Expert Bioclimàtic. Societat Orgànica. Projecte RELS 

 
11:30 h -  Pausa Cafè 

12:00h -  Exemples Internacionals: l’experiència an glesa 
 

La pobresa energètica a la planificació 
Salut pública, urbanisme i serveis socials 
Casos pilot: Liverpool 
Canvi d’escala: Extrapolació a escala estatal 

• John Riley. Director of Housing and Energy BRE Group 
• Ian Watson . Expert, BRE Group, Liverpool Warm Zone. United Kingdom 
 

13:45h -  Debat final 
 

• Moderador: Eloi Juvillà, cap de la Secció d’Equipaments i Espai Públic del SEEP 
• Daniel Calatayud 
• Coque Claret 
• Fabian López 
• John Riley 
• Ian Watson 

 
14:15 h -  Fi de la jornada 
 


