
Pla d’Energia Participatiu  
Pla Participatiu per la “Eco-comunitat” de Sant Martí de Provençals - La Verneda i La Pau 

 

 

Introducció 
 

 

Les ciutats són uns dels principals focus de consum energètic i d’emissions de gasos d’efecte 

hivernacle (GEH). El 50% de la població mundial viu en ciutats i es preveu que l’any 2050, 

aquest valor pugi al 60%. Per això, del total de consums d’energia i emissions a nivell mundial, 

s’atribueix més del 70% del consum d’energia i més del 80% de les emissions de GEH als 

àmbits urbans. 

Barcelona és una ciutat compacta i mediterrània, condicions que faciliten una baixa densitat de 

consum energètic en comparació amb altres ciutats. Tot i això, les previsions indiquen uns 

creixements de consum energètic inherents al model de societat en el que ens trobem immersos, 

i  un dels objectius d’aquest projecte és invertir aquesta tendència. 

Una de les darreres tendències que afecta a les ciutats a nivell europeu és l’execució de noves 

urbanitzacions sota l’etiqueta d’”ecobarri”: emprar tecnologies eficients per a les noves 

construccions. Aquesta tendència, si bé és òbviament positiva en noves expansions, xoca 

frontalment contra la naturalesa de la nostra ciutat: Barcelona ja està pràcticament construïda. 

A més, cal recordar que les solucions sostenibles no ho són només pel fet de ser 

tecnològicament eficients, sinó que la variable comportament i l’ús racional que se’n fa és el 

que realment acaba reduint l’impacte del seu ús. 

És per això que la proposta d’aquest projecte és demostrar que l’etiqueta d’”ecobarri” no és 

exclusiva per a noves expansions urbanístiques, si no que ha de ser atribuïble als barris 

existents, construïts, habitats i viscuts, partint de la base que el principal potencial de canvi d’un 

barri construït cap a la seva ambientalització ha de ser el comportament dels seus habitants i 

l’activitat del seu teixit associatiu, deixant les necessàries mesures tècniques al servei de les 

necessitats detectades (i no al revés). 

 

 

Línies de treball 
 

 

Mitjançant un procés participatiu, 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 

 

 

 



Aquest pla pretén afrontar la incertesa del futur que l’actual crisi multidimensional ha generat, 

mitjançant un procés participatiu orientat a les persones i entitats del barri per elaborar una visió 

i un pla de treball clar de com podria ser un futur amb un consum energètic baix i quines serien 

les etapes per aconseguir-ho.  

 

Hi ha un antic refrany que diu: “hi han tres tipus de persones: una mira com passen les coses, 

una altra fa que les coses passin i l’altra que diu: què ha passat?. Tenim una alternativa a restar 

de braços creuats i permetre que un futur incert es produeixi sense més. La nostra dependència 

col·lectiva dels combustibles fòssils ens fa extremadament vulnerables. 

 

L’ecologista Howard Odum va batejar el terme “declive energètic” per a referir-se a la transició 

des de una economia basada en la elevada utilització de combustibles fòssils a una altra més 

frugal. També va acunyar el terme “un pròsper descens” per a mostrar que, si es planifica bé, 

aquesta pot ser una OPORTUNITAT per a desenvolupar una gran creativitat, inventiva i 

abundància. Volem plantejar a la comunitat del barri ….....que miri de gestionar aquest periode 

transitori per tal de beneficiar a totes les persones seguint un esquema pas a pas. Un full de ruta 

cap a la sostenibilitat, la resiliència, la localització, l’abundància... 

 

Com deia Joel Braker: “la visió sense acció només és somni, l’acció sense visió només passar el 

temps, la acció amb la visió pot canviar el món!. Aconseguim aquesta visió compartida per tal 

que sigui el primer pas per a l’acció que esperem que vingui a continuació... 

 

Aquesta tasca no serà la feina feta per professionals, tampoc científics, ni per experts 

tècnics...serà el treball fet en un pla d’acció participatiu obert a la diversitat que enriqueix el 

barri; es pot veure com el punt de partida d’un llarg procés que s’obre per obrir el debat, però 

també un camí cap a la revalorització del nostre entorn, de les nostres relacions i manera de 

viure.  

 

La identitat contemporània es caracteritza per estar, més que cap altra cultura de la que 

tinguem notícia, escindida de la natura, de la societat i del món. Aquesta desconexió respecte a 

la natura, a la comunitat i al món genera una identitat aïllada, atomitzada, i una sensació ( 

generalitzada però en gran mesura inconscient ) de desarrelament, de manca de fonament. 

L’auge de fenòmens com Facebook revela, entre d’altres coses, la necessitat de trobar un sentit 

de comunitat ni que sigui virtual. 

 

Des de la perspectiva atomitzada moderna el món és un espai de competició: per compensar el 

vertigen del seu aïllament, el jo modern ha de posar èmfasi en la seguretat i el control; per 

apaivagar la seva sensació de buidor ha de posar èmfasi en el creixement i l’expansió. 

 

En no conèixer altra forma d’estar en el món que aquesta, el jo modern tendeix a pensar que 

l’ésser humà és per naturalesa cobdiciós i competitiu, que l’altruisme i la cooperació és una 

ficció i tots ens movem en el fons per egoisme.  

 

La participació ciutadana en la cultura democràtica que vivim queda pràcticament limitada al 

vot en les eleccions, la resta del temps només l’hem de deixar passar fins que toqui tornar a 

decidir qui ens representarà: baixem els braços i adormim la nostra consciència. 

 

( en cursiva: extret de “Revalorar el món” Jordi Pigem ) 

 

 

Aquest Pla d’acció Participatiu vol aconseguir trencar aquesta i altres barreres, per tal d’ apropar 

a les persones del barri al veritable sentit de l’empoderament, el consens, l’autorganització i la 

independència, per aconseguir unir esforços i transformar l’espai públic ( físic i de debat ) en 

quelcom més saludable, habitable i de mutu respecte. 

 



Objectius generals ( * ) 

 

 

 
• Promoure una diagnosi participativa de la realitat energètica dels barris de Sant Martí de 

Provençals i La Verneda-La Pau. 

 

• Sensibilitzar, informar i actuar junts, amb els veïns/es, sobre els hàbits de consum 

responsable de la energia. 

 

  

• Promoure una visió holística de la energia: alimentació, mobilitat, economia, educació, 

sanitat, habitatge, medi ambient,…etc…  

 

• El·laborar el PADE ( Pla d’Acció sobre Descens Energètic ) de la nostra comunitat.  

 

 

 

( * ) El grup motor ha consensuat els objectius generals del Pla com a primera proposta a la 

Taula d’Estalvi Energètic del Barri, per a la seva constitució també es farà arribar una 

proposta de objectius específics. 

 

 

 

 

 

 

 

Fases del projecte 

 
 

1. Diagnosi del barri: Què hi ha?, què s’està fent?, ... 

 

 

2. Sensibilització: Xerrades, cinefòrums,... (per anar treballant el terreny). 

 

 

3. Creació Taula d’estalvi energètic del Barri. 

 

 

4. Dinamitzar accions concretes. 

 

  

 

 

 

  

 



 

Aproximació a l’estudi del barri: 

 

 

 

Sense perdre de vista que l’eix del projecte és l’energia, es proposa mantenir una aproximació 

holística a la sostenibilitat energètica del barri que permeti incloure una gran varietat de factors 

i àmbits de la vida qüotidiana. Això implica anar més enllà dels consums d’energia elèctrica 

domèstics, per a passar a estudiar i treballar també tota una sèrie de dimensions o vectors 

ambientals força més ampla, tenint en compte coses com el cicle de vida dels productes, la 

despesa energètica en la producció i/o transport d’aliments, en la generació de residus, en el 

consum d’aigua, etc. 

  

D’aquesta manera, es proposa analitzar un conjunt de vectors (energia, aigua, residus, mobilitat, 

etc.) en diversos àmbits (sector domèstic, primari, industrial, terciari, transport, etc.). 

  

Sectors \ 

Vectors 
Energia Aigua Residus Mobilitat Aliments Etc. … …   

Domèstic X                 

Terciari                   

Industrial                   

Transport                   

Primari                   

Energètic                   

Construcció                   

 

  

El nombre i tipus de “sectors” (columna de l’esquerra) ha vingut determinat per l’informe que 

van portar el Gerard Pol i l’Irma Soldevilla de l’Agència de l’Energia de Barcelona (a partir del 

Pla d’Energia de Barcelona). 

  

En nombre i tipus de “vectors” són els clàssics a l’hora d’estudiar els temes ambientals a més 

d’altres que es vulguin afegir (això ho haurien d’acabar de decidir les entitats del barri que 

participaran en el projecte) (i de fet no cal que hi hagi una llista tancada, sinó que es pot anar 

ampliant en funció dels interessos de cadascú). L’exemple de Kinsale també podria servir. 

  

Quan es constitueixi la taula d’entitats del barri, es podrà: 

-   Preguntar a cada entitat en quins àmbits i vectors pot estar més interessada, per a que 

s’impliqui en el seu anàlisi i formulació de propostes. 

-    Identificar les accions que ja s’estiguin fent per a avançar vers la sostenibilitat en cada 

àmbit i vector al barri. 



  

Per a fer més operatiu l’inici del projecte es proposa que l’equip promotor s’ocupi, en la 

mesura del possible, de fer la diagnosi d’un vector/àmbit (com, per exemple, l’energia en el 

sector domèstic) i formular propostes de millora. Aquesta diagnosi i propostes es podrien 

exposar com a exemple davant la taula d’entitats, on es podrien discutir i decidir fòrmules per 

tirar-les endavant. 

  

Una altra cosa que caldria fer és cercar o elaborar possibles indicadors per a cada casella de la 

taula, per tal de facilitar la tasca de diagnosi als grups que ho vulguin analitzar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pluja d’idees / batería d’activitats-tallers / recopilatori 

 

 
 Dinar popular amb productes locals i ecològics. 

 Comptadors intel·ligents. 

 Planters al carrer i a domicili. 

 Patrulla energètica “burletes” d’aïllament. 

 “Espais oberts” ( open space ) de debat a les places, les entitats, escoles, etc… 

 Taller Llars Verdes: Modul energia i aigua. 

 Caminades “en transició”. 

 Tallers de recapacitació. 

 Tallers d’eficiència energètica. 

 Xerrades, debats, jornades de sensibilització,…cinefòrums… 

 Participació a la Festa Major. 

 Col·laboracions amb les Cooperatives de Consum. 

 Park (ing ) Day. 

 Carrot Mob. 

 Accions culturals ( art, teatre, música, etc…). 

 Camins escolars. 

 Moneda local. 

 Concert a pedals. 

 Festa de la Filosofia. 

 Mercat d’intercanvi. 

 Hort Comunitari. 

 Bioconstruccions. 

 Coordinació amb escoles, instituts,… 

 Permacultura 

 Reunions participatives i inclusives 

 Horticultura 

 Chris Martenson economy crash course 

 Fer pa 

 Cosir 

 Ganxet 

 Primers Auxilis 

 Medicaments d’herbes silvestres o cultivades 

 Forns de fang 

 Lampisteria 

 Hidraúlica 

 Cuines solars de cartró 

 Escalfador d’aigua solar amb materials reciclats 

 Fusteria sostenible 

 Petites reformes sostenibles 

 Eficiència energètica a casa 

 Taller moneda social 


