
TAULA 4 

SENSIBILITZACIÓ 

 
1 Sensibilització: Tallers informatius: com arribar i informar a la gent? 

2 Estalvi energètic: Informació i difusió.  Tanta informació supera, buscar la motivació ¿volem canviar? 

3 Com entusiasmar a la gent? , como buscar implicació? 

4 Pasar d’una preocupació de minories a majories, pasar d’assemblees de poques persones a nivell 
d’impacte de barri sencer. 

5 Línea més individual o d’hàbits, la tele i els mitjans de comunicació. Integrar el que ens arriba i saber 
com aplicar-ho cada dia. 

6 Implantació de bones pràctiques. Qui? experts i /o difusió en plan vírica. 

 

 

SENSIBILITZACIÓ/ DONAR A CONÈIXER 

 

1. Motivació: 

- Com entusiasmar a la comunitat i com comunicar sobre la urgència dels problemas a que 
ens enfrontem. 

- Passar de ser una preocupació de minories al barri sencer. 

- Saber quins canvis volem assolir no tan sols per motius econòmics. 

- Ser capaços de plantejar preguntes: perquè fer-ho? com deixar una herència justa? 

- Fer bé malgrat no t’afecti a tu directament afectarà a les properes generacions. 

 

PROPOSTES 

Crear un observatori de tendència visiblitzant en positiu que vol la gent. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Informació i Formació: 

- Tallers informatius i educació social. 

- Recòrrer a experts i conèixer quina despesa ens suposa. Conèixer en global el nostre 
consum. 

- Buscar la part pràctica. 

- Definir una escala de valors: el que es prohibeix i el que s’incentiva. 

PROPOSTES 

Fer activitats lúdiques: fires, tallers per nens i grans etc…. No ser tan “correctes”, ser més 

originals! 

 

3. Hàbits i conductes: 

- Transmitim el que hem après. 

- Ser autocrítics: quin impacte medioambiental suposa el meu consum? 

- Donar petits passos. 

- Detectar resistències: Perquè no volem canviar? 

- Exigir legislació restrictiva, al mateix temps que amb consciencia. 

- Boicots als que no ens respecten. 

PROPOSTES 

Enquestes en llocs estratègics:  escoles, caps, transports públics, feines, SOC i residències. 

Presionar als poders econòmics i politics amb accions de protesta i denúncies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


