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Què esperem/volem del PEPISO? Quins objectius tenim?

� Donar a conèixer el món de l’ENERGIA
domèstics, etc). 

� Promoure l’estalvi i eficiència energètica
etc.). 

� Ser un referent veïnal en quant a la promoció, participació i divulgació energètica al barri

� Conscienciar que un altre model energètic NO fòssil productiu és possible.

� Aprofitar la visió holística de la societat enfront l’ENERGIA per crear sinergies entre veïns i crear teixit social participa

Lidia Sánchez-Collado: Enginyera tècnica 
actual (com també econòmic, polític i social) per un altre menys dependent dels combustibles d'origen fòssil, en un entorn de
descens en el consum energètic. 
 
Oriol Torras Alber 
 
Llorenç Pérez Escudero: Enginyer Industrial amb inquietuds envers l’energia i tot en que l’envolta com a vector sociopolític. 
Advoca per un nou model energètic com a mesura per construir les bases d’una nova societat.
 
Jorge Romero 
 
Anna Martínez 
 
Ricard Álvarez: Pedagog, especialista en intervenció comunitària, en l’actualitat desenvolupa la seva tasca en dos àmbits: la 
formació en agroecologia i la consultoria d’anàlisi social. Participa i és membre actiu dels grups 
Comunitària La Verneda Sant Martí. Membre actiu i coord
 
Fermín Jiménez 
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Què esperem/volem del PEPISO? Quins objectius tenim?

Donar a conèixer el món de l’ENERGIA al barri de Sant Martí adreçant-nos a tots els seus veïns (

a en aquests moments tan difícils (atur/precarietat laboral, pèrdua de poder adquisitiu, 

Ser un referent veïnal en quant a la promoció, participació i divulgació energètica al barri de Sant Martí

onscienciar que un altre model energètic NO fòssil productiu és possible. 
Aprofitar la visió holística de la societat enfront l’ENERGIA per crear sinergies entre veïns i crear teixit social participa

 

Qui som? 

: Enginyera tècnica industrial, especialista en energies. Amb interès en el canvi del sistema energètic 
actual (com també econòmic, polític i social) per un altre menys dependent dels combustibles d'origen fòssil, en un entorn de

Enginyer Industrial amb inquietuds envers l’energia i tot en que l’envolta com a vector sociopolític. 
Advoca per un nou model energètic com a mesura per construir les bases d’una nova societat. 

: Pedagog, especialista en intervenció comunitària, en l’actualitat desenvolupa la seva tasca en dos àmbits: la 
formació en agroecologia i la consultoria d’anàlisi social. Participa i és membre actiu dels grups  Barcelona en Transició i la Xa
Comunitària La Verneda Sant Martí. Membre actiu i coordinador del grup motor del PEP (Pla d’Energia Participatiu).
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Què esperem/volem del PEPISO? Quins objectius tenim? 

nos a tots els seus veïns (comerços, consumidors 

laboral, pèrdua de poder adquisitiu, 

de Sant Martí. 

Aprofitar la visió holística de la societat enfront l’ENERGIA per crear sinergies entre veïns i crear teixit social participatiu. 

industrial, especialista en energies. Amb interès en el canvi del sistema energètic 
actual (com també econòmic, polític i social) per un altre menys dependent dels combustibles d'origen fòssil, en un entorn de 

Enginyer Industrial amb inquietuds envers l’energia i tot en que l’envolta com a vector sociopolític. 

: Pedagog, especialista en intervenció comunitària, en l’actualitat desenvolupa la seva tasca en dos àmbits: la 
Barcelona en Transició i la Xarxa 

’Energia Participatiu). 
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Projectes que voldríem desenvolupa

� Xerrades d'energia: Què és l'energia i com la podem estalviar. Adreçat a 

Conferenciants: Empreses del sector, tècnics d'entitats públiques, universitat.
Objectiu de la xerrada: Donar a conèixer l'

 
� Xerrades d'energia: Què és l'ENERGIA i com la podem 

Conferenciants: Empreses del sector, tècnics d'entitats públiques, universitat.
Objectiu de la xerrada: Donar a conèixer l'

 
� Xerrades d’energia: Adreçat a escoles

 
� Auditories energètiques per a comerços

energètica. 
 

� Xerrada sobre autoconsum i balanç net
 
Objectiu: Conèixer la normativa actual, l’actualitat política, companyies elèctriques, comercialitzadores, repercussions 
econòmiques sobre el consumidor final, generació distribuïda,...
Conferenciants: Empreses del sector, tècn

 
� Creació d'una oficina de suggerències

qüestions energètics: Propostes, queixes, dubtes, etc. 
 

� Escola la Pau: Auditoria energètica al sistema
 

o Estudio estacional de la temperatura interior de las aulas

o Estudio y modelización de elementos exteriores que permitan filtrar la luz solar

o Propuesta de taller de construcción de estos 

[Responsable de projecte Oriol 

 
� Mercat de Provençal: Auditoria energètica al sistema elèctric.[

 

� Potencial Solar a teulades d’edifici de veïns
barri de Sant Martí i el seu potencial de transformació energètica: Energia elèctrica i/o energia tèrmica. 
projecte Llorenç] 
 

� Taller de factures elèctriques i de gas
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Projectes que voldríem desenvolupar 
 

: Què és l'energia i com la podem estalviar. Adreçat a petits comerços i mitjane

mpreses del sector, tècnics d'entitats públiques, universitat. 
onar a conèixer l'ENERGIA, sense vendre cap producte ni servei. 

Què és l'ENERGIA i com la podem estalviar. Adreçat a consum domèstic.

mpreses del sector, tècnics d'entitats públiques, universitat. 
onar a conèixer l'ENEGIA, sense vendre cap producte ni servei. 

escoles sobre què és l’ENERGIA i què podem fer per estalviar

ies energètiques per a comerços: Identificar punts febles de consum energètic per millorar en l’eficiència 

Xerrada sobre autoconsum i balanç net: Adreçat a tot el veïnatge. 

Objectiu: Conèixer la normativa actual, l’actualitat política, companyies elèctriques, comercialitzadores, repercussions 
econòmiques sobre el consumidor final, generació distribuïda,... 

mpreses del sector, tècnics d'entitats públiques, universitat. 

Creació d'una oficina de suggerències/atenció energètica. Adreçat a veïns del barri 
ropostes, queixes, dubtes, etc.  

: Auditoria energètica al sistema de calefacció i il·luminació. Estudi energètic aules escola:

Estudio estacional de la temperatura interior de las aulas 

Estudio y modelización de elementos exteriores que permitan filtrar la luz solar 

Propuesta de taller de construcción de estos elementos (tipo celosías)  

 Torras i Jorge Romero] 

: Auditoria energètica al sistema elèctric.[Responsable de projecte Lydia

Potencial Solar a teulades d’edifici de veïns. Estudi del potencial de radiació solar incident en les teulades de les illes del 
barri de Sant Martí i el seu potencial de transformació energètica: Energia elèctrica i/o energia tèrmica. 

de gas. [Responsable de projecte Lydia] 
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comerços i mitjanes empreses. 

consum domèstic. 

i què podem fer per estalviar i aprofitar el seu potencial. 

Identificar punts febles de consum energètic per millorar en l’eficiència 

Objectiu: Conèixer la normativa actual, l’actualitat política, companyies elèctriques, comercialitzadores, repercussions 

eïns del barri on podrien adreçar les seves 

. Estudi energètic aules escola: 

Responsable de projecte Lydia] 

Estudi del potencial de radiació solar incident en les teulades de les illes del 
barri de Sant Martí i el seu potencial de transformació energètica: Energia elèctrica i/o energia tèrmica. [Responsable de 


