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Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en 

energia i postgrau en estudis europeus porta més de 8 anys treballant la pobresa energètica a 

casa nostra. Des dels àmbits de la comunicació i sensibilització, la incidència política, la 

intervenció directa, la formació i la recerca, treballa per fer front a aquesta nova realitat social. 

A nivell europeu és: 

- Integrant del Grup de Consumidors Vulnerables de la Comissió Europea. 

- Experta en el Dictamen del Comitè Econòmic i Social de la Unió Europea “Energy 

poverty in the context of liberalisation and the economic crisis“ 

 

- Ha participat en diversos projectes internacionals en l’àmbit de l apobresa energètica com 

EPEE (2007), Energy Ambassadors (2011) o Smart UP (2015) 

A nivel nacional: 

 Ha participat en l’organització de  jornades sobre pobresa energètica 

        - I Jornades de pobresa energètica. 14 de desembre 2007 

        - II Jornades de pobresa energètica  5 d’octubre de 2009 

        - III Jornades de pobresa energètica 17 de març de 2011 

        - IV Jornades de pobresa energètica. 26 de juny de 2013 

       - Jornada “Eines per combatre la pobresa energètica” amb Diputació de Barcelona i       

        Ajuntament de Sabadell. 2 de juliol  de 2014 

      - Jornada de pobresa energètica. Universitat de València. Novembre 2014.  

 Ha impartit els següents cursos especialitzats 

- “Com actuar davant pobresa energètica”.  Universitat de Lleida 2010 

- Curs online sobre pobresa energètica per a agents socials. Universitat Oberta de 

Catalunya 2011 

- Curs professionals de Serveis Socials. Sant Just Desvern 2014  

- Curs comandaments Serveis Socials. Ajuntament de Barcelona 2014  

-Curs professionals de Serveis Socials. Ajuntament de Barcelona 2014  

               - Curs professionals de Serveis Socials. Ajuntament de Girona 2014  

              - Curs professionals de Serveis Socials. Ajuntament de Cornellà de Llobregat 2014 -              

             -Curs “Atenció a la pobresa energètica” reconegut per l’Escola de Voluntariat de la  

              Generalitat de Catalunya. 

            - Curs “Pobresa energètica per a professionals de serveis socials. 2014 

             - Curs “ Gestió de la pobresa energètica per a entitats socials.Girona Novembre 2014 



            - Càpsules formatives a tècnics de serveis socials: Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès, Ajuntament de Barcelona , Diputació de Girona, Ajuntament de Zaragoza, 

Ajuntament de Ponferrada (León)  

 

 Des de 2007, he assessorat a més de 2.000 professionals de l’àmbit del medi ambient, 

els serveis consums, els serveis socials, serveis sanitaris o habitatge que treballen 

directa o indirectament amb la pobresa energètica. 

 

 Publicacions en l’àmbit de la pobresa energètica 

 

Tackling fuel poverty: Recommendations Guide for Policy Makers (2009) 

Dossiers del Tercer Sector num.23: La pobresa energètica a Catalunya. Situació actual i 
propostes d'acció (2012) 
 
Guia pràctica "Com actuar davant la pobresa energètica".1a, 2a i 3a edició (2013) 
 
Debats Catalunya Social – Propostes des del Tercer Sector num.38: L’energia com a dret. Com 
afrontar la pobresa energètica (2014) 
 
Efectes de la pobresa energètica en llars en situació de vulnerabilitat (2014) 
 

Totes les publicacions i estudis estan disponibles a: ecoserveis.net/pobresa-energetica 

 

 

http://issuu.com/ecoserveis/docs/eu_guide/1?e=4822241/3597932
http://issuu.com/ecoserveis/docs/la_pobresa_energ__tica_a_catalunya/1?e=4822241/3793879
http://issuu.com/ecoserveis/docs/la_pobresa_energ__tica_a_catalunya/1?e=4822241/3793879
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Ficaen.gencat.cat%2Fweb%2F.content%2F06_relacions_institucionals_i_comunicacio%2F04_publicacions%2Faltres%2Fdocuments%2F20141031_Guia_pobresa_energetica_3a_edicio.pdf&ei=IdO3VPH4NIT8UvGig9gB&usg=AFQjCNHO4xo7atLfIj-jY54YHP0fu7HyhA&sig2=p_ESkBhOCMV86McRL6Wf9g&bvm=bv.83640239,d.d24&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tercersector.cat%2Fsites%2Fwww.tercersector.cat%2Ffiles%2Fdossier_lenergia_com_a_dret_com_afrontar_la_pobresa_energetica_0.pdf&ei=7dO3VKntDYHBUpPZgbAH&usg=AFQjCNFI2sf1kvatx0Ktile_hBp7qfrSiw&sig2=nUygFu19K4orptrK7sM7qA&bvm=bv.83640239,d.d24&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tercersector.cat%2Fsites%2Fwww.tercersector.cat%2Ffiles%2Fdossier_lenergia_com_a_dret_com_afrontar_la_pobresa_energetica_0.pdf&ei=7dO3VKntDYHBUpPZgbAH&usg=AFQjCNFI2sf1kvatx0Ktile_hBp7qfrSiw&sig2=nUygFu19K4orptrK7sM7qA&bvm=bv.83640239,d.d24&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tercersector.cat%2Fsites%2Fwww.tercersector.cat%2Ffiles%2Finforme_pobresa_energetica_abd_i_ecoserveis.pdf&ei=MNS3VKC3HIL1UL2ghEA&usg=AFQjCNF3Yn2O8LY4bdGPIe2N94Axce4YKQ&sig2=OKjfdOYJZyk978UKkJR0CA&bvm=bv.83640239,d.d24

