
TAULA 1. AUTOPRODUCCIÓ DE L’ENERGIA 

Com podem compartir l’energia? Comencem parlant de les activitats qüotidianes.  Organització 
del temps  i del treballs. En coses concretes i en coses generals.   

Parlem del cotxe i de cuinar. 

Discutim sobre diferents tecnologies i el problema d’implantació. Fotovoltàica i cogeneració. 
Problema de com instal·lar-ho i les empreses de serveis energètics. Distribució dels beneficis.  

Normatives per a instal·lar-ho.  

Residus i embalatges: on va el plàstic realment? Als súpers comencen ara a no donar-te les 
bosses de plàstic però tot està embalat.  

Feina a les escoles. Reutilitzar amb tapers o similars, com ecotó, fundes de silicona.  

Botigues de barri vs. supermercats. On anem a comprar? Les experiències existents són sempre 
en botigues de barri.  

Cogeneració a través de gas natural però en petites calderes o cogeneració amb pèlets de fusta. 
També posar la caldera prop d’algun lloc on es pogués fer un hort d’on treure restes vegetals. 

Solar tèrmica. I generació fotovoltàica.  

Transport. Ús del cotxe per comoditat. Penalitzacions? Discussió sobre la justificació d’agafar el 
cotxe. Anar en cotxe és car però igualment la gent segueix agafant-lo. Cal conscienciar. 

On es desplaça la gent del barri que va a treballar en cotxe?  Exigir plans de mobilitat als 
polígons industrials que no en tenen encara.  

Incidir en la educació.  Problema amb les escoles : cotxes particulars i autobusos mig buits. Com 
abordem el tema de l’status?  

Pluja d’idees:  

- Compartir cotxe: promoure el car sharing ( cotxe compartit ) al barri. Reduir el transport 
privat en la AMB. 

- Generació distribuïda (descentralització). Conscienciació sobre “la mentida” del mercat 
elèctric. Fotovoltàiques i cogeneració.  

- Bosses de plàstic. Reduir el consum de bosses. Supermercats i botigues de barri. 
Promocionar les botigues de barri.  

- Sensibilització. 
- Estructures comunitàries per anar possibilitant compartir electrodomèstics com 

rentadores i altres serveis.   
- Reapropiació de l’espai públic. 


