
Pla d'energia participatiu a un barri de Barcelona 

 
Data i hora:31.05.11, 9.30-12 h,  
LLoc:Ludoteca Ca l’Arnó 

Assistents: Ricard Álvarez (BCN en Transició), Josep Espluga (IGOP-UAB), Gerard Pol 
(Agència de l’Energia), Mireia Mestre (districte de Sant Martí), Marti Olivella (Delibera SPI), 
Patricia Rovira i Maria Làzaro (Secretaria de l’Agenda21). 
____________________________________________________________________________ 
 

-       Convidar a la pròxima reunió a: Barnamil, Raons públiques i estudiants de doctorat (J. 
Espluga). 

-       Subvenció: tenim 6.000€ 
o    La Maria i la Patrícia investigaran si s’ha de justificar només l’import concedit a la 

subvenció o el 100% del que es va demanar. 
o    Revisar el projecte: el que es va demanar, terminis, imports per partides... 
o    Parlar amb serveis jurídics 
o    Sant Martí en transició va organitzar un acte de presentació i va tenir 250€ de 

despeses. El Ricard pregunta si es poden incloure a la subvenció. 
  

-       Posada en comú dels resultats de les reunions per comissions: 
  

o    Comissió de Diagnosi: 
  

§  Visió holística: no només treballar el consum energètic particular d’una 
casa, sinó tenir present altres aspectes: consum , transport, 
construcció.... 
  

§  Es presenta el quadre de treball que es va dissenyar per incloure els 
diversos vectors  i sectors: 

 

 Energia Residus Aigua ... 

Habitatge x    

Transport     

Terciari     

...     

 
Triar una casella per començar a treballar un espai concret 

  

§  S’hauria de buscar possibles indicadors per a cada casella de la taula. 



  
§  Començar a organitzar una taula d’entitats: per veure el que ja s’està fent, 

explicar el projecte i recollir propostes. 
  

§  Elaborar una llista d’entitats:En Josep ha fet una petita cerca. Des del 
districte ja hi ha 1 llistat (la Mireia i en Ricard revisaran la llista d’entitats i 
buscaran les que estiguin treballant més en el tema d’Energia i Medi 
Ambient, també entitats que treballin l’àmbit d’educació, canvis 
culturals...) 
També s’inclouran les organitzacions i escoles de l’Agenda 21 (Patricia i 
Maria). 
  

§  En Gerard presenta el Balanç d’energia La Verneda – La Pau i Sant Martí 
de Provençals que han fet des de l’Agència de l’Energia: 
http://agenda21barcelona.ning.com/group/prova/forum/attachment/downl
oad?id=3654265%3AUploadedFile%3A8403 
  

o    Comissió d’Accions/activitats: 
Es proposa fer activitats diverses unes més festives i altres més tècniques per 
arribar a tota la població i engrescar-la en el projecte. 
  
Es presenta una proposta d’activitats que es podrien fer, moltes ja les fan 
algunes entitats i només s’hauria de contactar amb elles per realitzar-les al barri: 
 

Taller Llars Verdes: Mòdul Energia i 
aigua (o mòdul alimentació i neteja 
ecològica) 

Barnamil 

Carrot mob Grup promotor (?) 

Xerrades eficiència energètica Barcelona en 
transició 

Comptadors intel·ligents Agència de 
l’Energia 

Taula rodona (amb Som energia i 
altres...) 

Grup promotor(?) 

Taller de forn solar, cuina solar, forn 
d’adobe, bateria solar 

Fundació Terra, 
Antonio Scotti, 
Grup promotor 

Àpat solar o amb cocció fruit de 
renovables 

Fundació terra/ 
Grup promotor(?) 



Brigada “burletes d'aïllament” Grup promotor(?) 

Bio-construcció Geoaxioma 

Cinefòrums Eco-Union 

Activitats amb nens a equipaments 
municipals: 
ex: “Fem Campanya” (taller de 
comunicació infantil) 

Grup 
promotor/Agenda 
21 escolar 

 
  
  

-       Altres temes: 
  

o    Es comenta la possibilitat de que algú dinamitzi la taula d’entitats. 
o    IGOP: Octubre/novembre: dinàmica per recollir les percepcions de la gent del 

barri. 
o    Enviar documents a la Mireia Mestre i Martí Olivella 

  
-       Pròxima reunió: dimarts 14 de juny, de 9.30 a 11 h a la seu de Serveis a les persones 

(Districte de Sant Martí). 
Temes a tractar: 

■Definir el Nom del projecte 
■Tancar definitivament els objectius 
■    Establir un calendari 
■Preparar una presentació per a la taula  

------------------------------------------------------------------------------ 
Data i hora: 10/05/2011, de 9.30 a 11:00 h 

Lloc: Secretaria Agenda 21 Barcelona, Nil Fabra 

Assistents: Idoia Arauzo (eco-union), Josep Espluga (IGOP-UAB), Gerard Pol i Irma Soldevilla  
(Agència de l’Energia), Patrícia Rovira (Secretaria de l’Agenda 21). 
 
____________________________________________________________________________
_ 
 

Temes tractats: Diagnosi del barri 

 

Per fer la diagnosis el Ricard ha penjat a la xarxa social de l’Agenda 21 els documents que 
existeixen del consel de barri de Sant Martí de Provençals.  
 
Es comenta que es podrien analitzar alguns indicadors urbans de sostenibilitat a partir d’estudis 
que ja s’han fet a altres llocs. L’Idoia s’encargarà de escriure un resum teòric del que hi ha al 



respecte. Com que hi ha qüestions que no estan al nostre abast, com ara canviar els metres 
quadrats de verd urbà per habitant... es va decidir d’acotar, de moment, l’analisi quantitatiu a 
paràmetres energètics, i posant més èmfasis on nosaltres podriem incidir que es en aspectes 
d’hàbits. No obstant això a l’hora d’explicar el projecte i recopilar dades es tindrà en compte que 
l’energia està lligada de manera indirecta a qualsevol activitat que fem.  
 
Des de l’Agència de l’Energia, el Gerard i la Irma vam portar les dades de consum d’energia 
teòriques per sectors i les instal·lacions d’energies renovables existents als barris de la 
Verneda i Sant Martí de Provençals. Aquestes dades teòriques s’haurien de contrastar amb 
dades reals de factures i enquesta d’hàbits. 
 
 

 Energia Residus Aigua ... 

Habitatge x    

Transport     

Terciari     

...     

 
 
D’aquesta taula s’han de identificar quins paràmetres concrets volem estudiar i despres s’ha de 
començar a contactar amb els actors del barri i definir un pla d’acció.  

 

Reunió sub-grup ACCIONS 

 
Dimecres, 13 d’abril de 2011 
Assistents: Ricard Alvarez (Barcelona en Transició-St. Martí en Transició), Maria Lázaro 
(Secretaria Agenda 21-BCN), Aglaia Gómez (eco-union) 
 
Ordre del Dia 

1. Context 
2. Subvenció Ajuntament Barcelona 
3. Pla d’acció(-ns) 
4. Properes reunions 

 
 
 
1. Context 

 
 
Al barri s’estan duent a terme darrerament activitats que poden estar relacionades amb el pla: 



● 5 de juny : mercat d’intercanvi (el primer al barri) 
● La setmana passada, al Centre Cívic, activitats de medi ambient 

 
 
Nota: Seria interessant que, a part de fer activitats i sumar-se a les existents, s’aconseguís 
donar un sentit, una continuïtat, per tal que la ciutadania entengués la possibilitat 
 
2. Subvenció Ajuntament Barcelona 

 
 
L’Ajuntament de Barcelona, en la seva línia d’ajuts, atorga 6.000 euros al projecte. A partir 
d’aquí sorgeixen les qüestions: 

● Atès que es va demanar a títol individual perquè no es comptava amb una entitat 
jurídica, es pot associar actualment l’ajut a una de les associacions? 

● S’ha d’utilitzar la totalitat de l’import amb data límit 31/12/11? 
● Quina part del pressupost està destinada a les accions del grup? (quines són les 

partides pressupostades?) 
 
 
La Maria s’informarà de les dues primeres preguntes, el Ricard enviarà el document de 
sol·licitud per aclarir el tercer punt. 
 
3. Pla d’acció(-ns) 

 
 
Amb l’objectiu que la gent del barri es faci el projecte seu i hi participi, es planteja començar 

amb les següents fases. 
 
Fase 0. Conèixer el projecte 
Fase 1. Presentació del document de diagnosi (activitat participativa). 
 
Fase 0. Desenvolupament d’una sèrie d’activitats de diversos tipus (dinàmiques, participatives, 
més teòriques) per tal d’atraure la ciutadania, que s’interessi pel projecte. 
Es planteja començar a treballar amb l’eix ENERGIA (idea inicial del grup), i intentar captar les 
energies i coneixements d’altres grups de l’Agenda 21 per a temàtiques relacionades (ex: per 
alimentació, grup d’horts urbans). 
Una manera d’apropar-se als grups / col·lectius és plantejar el treball en paral·lel amb 
projectes/activitats que ells duguin a terme (ex: la Confederació d’Associacions Veïnals de 
Catalunya ha treballat durant el procés de liberalització del mercat elèctric en una campanya 
informativa dels preus de l’electricitat i reivindicativa, per a que es consideri un bé bàsic). 
 
Comunicació: Es parla de convocar diverses entitats que abastin el màxim nombre i varietat de 
col·lectius (associacions veïnals, centres cívics, centres educatius, etc.). 
 



Es comenta la possibilitat de fer algun acte que tingui un impacte emocional, amb la presència 
d’algun personatge conegut (A. Rodríguez Picó, l’equip de l’Escarabajo Verde, etc.). 
 
S’apunten les següents activitats, que ja existeixen i podrien dur-se a terme fàcilment: 

Activitat Organitza Comentaris 

Taller Llars Verdes: Mòdul 
Energia i aigua (o mòdul 
alimentació i neteja ecològica) 

Barnamil  

Carrot mob Grup promotor (?) Aprofitant el Mapa de comerços 
verds de Barnamil 

Xerrades eficiència energètica Barcelona en 
transició 

 

Comptadors intel·ligents Agència de l’Energia  

Taula rodona (amb som 
energia i altres...) 

Grup promotor(?)  

Taller de forn solar, cuina solar, 
forn d’adobe, bateria solar 

Fundació Terra, 
Antonio Scotti, Grup 
promotor 

(Forn d’adobe: Antonio Scotti) 
(bateries solars: F. Terra) 

Àpat solar o amb cocció fruit de 
renovables 

Grup promotor(?) Associat amb la construcció dels 
forns, etc. 
Aula ambiental de la Sagrada 
Família i Fàbrica del Sol disposen 
de cuines parabòliques (cal 
reservar) 

Brigada “burletes d'aïllament” Grup promotor(?)  

Bio-construcció Grup promotor(?) col·laboració amb Congrés 
d'Arquitectura COAG 

cinefòrums eco-union  

activitats amb nens a 
equipaments municipals: 
ex: “Fem Campanya” (taller de 
comunicació infantil) 

Grup promotor(?)  

 
 
 



 
Fase 1. Un cop s’hagi donat a conèixer l’existència d’aquest procés, i que la ciutadania tingui 
una mica més la consciència que hi pot aportar molt, és el moment de 

Presentar el document de diagnosi. Es vol que sigui participatiu, per tal que els 
assistents/participants puguin opinar i aportar (afegir, modificar elements que considerin 
d’interès). 
Comunicació: Per tal de fomentar l’interès general, es proposa fer algun acte que tingui un 
impacte emocional, amb la presència d’algun personatge conegut (Alfred Rodríguez Picó, 
l’equip de l’Escarabajo Verde, etc.). 
 
4. Propera reunió 

 
 
Data: 1a o 2a setmana de maig 
Assistents: reunió GENERAL, de tot el grup. A més dels assistents fins ara, es creu que cal 
convidar Barnamil i Raons Públiques. 
 
5. Altres 

 
 
5 de maig: Passi del documental “Homenatge a Catalunya II”, al Guinardó (més informació, 
Maria Lázaro). 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Data i hora: 01/04/2011, de 9.30 a 12 h 

Lloc: Centre Cívic Sant Martí 
Assistents: 

Ricard Àlvarez (BCN en transició), Aglaia Gómez i Idoia Arauzo (eco-union), Josep Espluga 
(IGOP-UAB), Gerard Pol (Agència de l’Energia), Manuel Gil i Alberto Asso (veïns del barri), 
Patrícia Rovira i Maria Làzaro (Secretaria de l’Agenda 21). 
 
____________________________________________________________________________
_ 
 

Temes tractats: 

 

El Ricard presenta els objectius generals, tothom està d’acord, però potser s’haurien de definir 
amb unes paraules més entenedores perquè pugui arribar a tots els públics. 
 
S’acorda que es penjarà el document al google docs i tothom podrà fer-hi modificacions. 
 
Començar a fer contactes inicials amb les entitats i el consell de barri. Contacte informal. 
 



o    Al 14-15 de maig hi ha la Festa de la primavera i Sant Martí en transició fa un 
dinar popular per donar-se a conèixer 

o    Consell de barri de Sant Martí. 
o    La  coordinadora d’entitats de Sant Martí es reunirà el dia 7 a les 20.30 h, el 

Ricard intentarà fer els primers contactes. 
 

S’informa que ja existeix una diagnosi del barri i s’està fent el Pla de futur del barri. 
 
Es proposa ampliar la proposta a dos barris: Sant Martí de Provençals i La Verneda i la Pau, ja 
que la gent fa vida als 2 barris i la separació és poc territorial, més aviat és administrativa. 
 
Des d’Agenda 21 contactarem amb la tècnica del Districte, per informar-la (Mireia Mestre). El 
Ricard Àlvarez contactarà amb els tècnics de barri (Montse Palou a Sant Martí). 
 
El Gerard Pol intentarà aconseguir una extracció de dades del consum energètic del barri, per 
sectors... Fer simulacions, utilitzant comptadors... 
 
Cal implicar les escoles. Al document metodològic no estan contemplades. Des d’Agenda 21 
mirarem les escoles dels barris que estan adherides i fan projectes d’Agenda 21. 
Crear uns indicadors de barri verd; ja hi ha indicadors europeus de la capital verda, ja estan 
estandarditzats i es podrien aplicar al barri. 
 
Busquem indicadors sobre accions que nosaltres podem fer. Ara no ens posem a buscar 
indicadors de verd urbà si després no podrem influir-hi. 
 
Indicadors des d’abaix (document Arran de terra): IEEP.net. El Ricard penjarà informació. 
 
Fem una reflexió personal cada membre de la reunió sobre l’objectiu del projecte: 

-       Ecobarri verd a través de la conscienciació; 
-       A través de l’energia. Amb el barri que ja existeix com el podem transformar per a que 

sigui una referència de sostenibilitat, per preparar-nos per als canvis (crisi energètica). 
-       D’on estem i a on volem arribar, amb l’energia com a eix vertebrador, preparant-nos com 

a comunitat per ser menys dependents de l’energia, a través d’un procés participatiu 
-       Propostes: canvi d’hàbits i estalvi energètic 
-       Recapacitació: canvi d’hàbits, repensar la forma de viure des de diferents àrees. 

  
Projecte a 2 anys vista. Pensem que s’hauria de fer més diagnòstic de l’estat actual, recollir 
informació, i després passar al pla d’acció. 
 
Diagnosi+ Pla d’acció//en paral·lel accions de comunicació i informació 
 
El Josep Espluga proposa aprofitar la sortida de treball de camp que ell fa amb els alumnes de 
1r de Ciències Ambientals per fer diagnosi amb alguna acció al carrer (de mitjans de setembre 
a mitjans d’octubre, uns 100 alumnes). 



 
Es comenten algunes iniciatives: carrotmovie, parkingday. 
 
A la propera reunió de tot el grup convidarem a Barnamil i Raons Públiques. 
 
Per a la DIAGNOSI: 

-       Cal plantejar-nos una fita concreta, no massa ambiciosa al principi (agafar el que tenim 
més a mà) 

-       Cal tenir previst a on volem incidir. Què diferència aquesta iniciativa de la resta? 
-       Consultar què s’està fent: Pla de barris, A21 escolar, entitats... 
-       Consultar el Pla estratègic educatiu integral ( a més dels Projectes educatius d’entorn). 
-       El CAP també té un programa de promoció de la salut 
-       Existeix una Taula solar, amb una documentació. 

 
Què volem? Tenir una visió integradora d’altres iniciatives. Ser un element de referència per la 
resta d’iniciatives. 
 
El Josep Espluga exposa el document sobre metodologia de treball. 
 
Acordem un calendari de treball mínim: 

-       Document senzill (què, qui, com, quan) descriptiu del projecte: 7 d’abril de 2011 
-       Esborrany de diagnosi: 30 de juny de 2011 
-       Procés de participació per revisar la diagnosi: fins octubre (???) 
-       Presentació del projecte: 11 de novembre de 2011 (Festa Sant Martí) 
-       En paral·lel s’aniran fent activitats. 

  
Es treballarà en comissions a partir d’ara, i posteriorment es farà una reunió amb tots junts per 
consensuar informacions. 

-       Comissió de DIAGNOSI: Josep, Gerard, Idoia, Manel, Patricia 
-       Comissió d’ACTIVITATS: Ricard, Maria, Aglaia 
  

Temes pendents 

No s’ha arribat a parlar del nom del projecte. 
  

Tasques a realitzar 

-       Elaborar el document senzill de presentació del projecte (per al dijous 7/04/2011) 
-       Revisar el document de referència: Revisió objectius, consensuar els documents 
-       Enviar invitació a la xarxa a l’Alberto i el Manel 
-       Contactar amb els tècnics de districte per explicar-los el projecte 
  
  

Properes reunions 

Comissió de Diagnosi: 14 d’abril de 2011, 9.30-10.30 h, seu d’Eco-Union 
Comissió d’Activitats: 13 d’abril de 2011, 9.15-11h, a Can Cadena 



  
No hem concretat data per a la propera reunió de tot el grup conjunt. 
 
 
 
Dia: 15.03.2011 

Lloc: local eco-union (Roser 95) 
Assitents: Idoia Arauzo (eco-union), Aglaia Gómez (eco-union), Ricard Alvarez (Barcelona en 
Transició), Josep Espluga (UAB-Cidob), Maria Làzaro (Agenda 21 Bcn) 
 
ACTA nº 1 

 
1) delimitar "el territori" del projecte 

a nivell físic 

Es planteja una reflexió sobre el barri que podria ser més idoni para acollir el projecte. 
Hi ha l’opció del barri Sant Martí de Provençals on Barcelona en Transició té previst engegar un 
procés participatiu. Per altre banda Barnamil té un projecte de barri verd en el Coll. 
L’Agenda 21 té contactes a alguns districtes que es podrien aprofitar. 
 
L’objetiu seria desenvolupar un model replicable arreu de Barcelona i d’altres ciutats. Per tant 
podria ser interessant tirar endevant el projecte en més d’un barri. 
 

objectius provisionals 

Es comenta que el grup promotor d’aquest projecte proposarà uns objectius que hauran de ser 
votats/ratificats/modificats... pel consell/assemblea de barri. 
Ja es van definir a la fixa que hi és al grup de la xarxa virtual però s’han de revisar. Cadascú 
d’aquest grup els pot editar al final del document “google doc” (veure punt 4) 
 

objectius definitius 

Es definiran una vegada s’endegi el procés participatiu. 
 
2) metodologia: procès participatiu 

Es convocarà als ciutadans del barri perquè ells mateixos decideixin el que volen aconseguir 
amb aquest procés.  Per això es crearia un consell de barri i es començaria per fer una 
diagnosis compartida. El Josep Espluga de la UAB ens farà una proposta concreta de 
metodologia perquè el resultat sigui representatiu i fomenti la participació de tots els grups de 
ciutadans i actors del barri. 
 
Es proposa tractar sobre el territori, per separat, però transversalment, els següents temes: 

● L’Energia 
● Els Aliments 
● L’Economia local 
● La Mobilitat 
● Els Residus – Flux de Materials 



● Aigua 
● Educació 
● Espai Públic 

 
3) fer una proposta de calendari mig i llarg termini 

Queda pendent de definir, per falta de temps no es defineix ara. 
Es planteja reflexionar sobre quines activitats de sensibilització es podrien realitzar abans de 
començar amb el procès participatiu. 
 
4) el document esborrany marc de referència al google docs 

Per la propera reunió es treballarà aquest document marc + la fixa descriptiva del projecte que 
està penjada a la xarxa virtual per actualitzar-la. 
També es tractarà de definir una proposta metodològica concreta amb una descripció bàsica 
del barri escollit. 
 
5) persones i entitats participants en el projecte 

Es pensa que pot i ha d’haver moltes persones i entitats implicades en aquest projecte. De 
moment se està treballant una base mínima per poder presentar el projecte a la resta. A la 
propera reunió hauriem d’acabar de consensuar el document esmentat al punt 4 per comença a 
fer una crida més ample a:   

● Entitats/persones que vam participar a l’inici del grup de treball durant la convenció: la 
Maria Làzaro porta la llista. 

● Entitats/persones de la resta de grups de treball, ja que aquest projecte podria ser el 
marc general de la resta de grups i es convidarà a tothom que vulgui particpar-hi per 
ajuntar esforços. 

● Altres: 
 Ohiane Otegi, Temps de barri del Districte de Sant Martí 
 Villasanta, sociòleg o equivalent 
 Arquitectura sense fronteres, que tenen experiència en processos participatius 
 
6) arees de treball 

Aprofitem que plou per seguir treballant un punt que no hi era a l’ordre del dia: 
● Metodología/Procès partipatiu: Josep Espluga 
● Coordinació de barri: Ricard 
● Coordinació de grup promotor: Idoia 
● Tècnica: Gerard, Imma 
● Recursos i relacions institucionals: Maria Làzaro 
● Comunicació: 

 
7) propera reunió 

Es fixa com data provisional per la propera reunió: dimarts,l dia 5 d’avril de 2011 a les 9:30 en 
algun lloc de Sant Martí, pendent de confirmar. El Ricard enviarà la propera convocatòria amb 
l’ordre del dia. 
 


