
  
 
 
 

 

1 
 

ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
 
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?   
 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: PLA D’ENERGIA PARTICIPATIU (PEP) 
 

Breu descripció:  
 

Dades de contacte: 
 

plaenergiaparticipatiu@gmail.com 
 
Aglaia Gómez 
4glaia@gmail.com 
 
Oriol Torras 

oriol.torras@gmail.com 

 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 25 d’abril de 
2013 
 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.  
 

Nom de l’actuació Objectiu CCS  

Pla d’Energia Participatiu als barris de Sant Martí de 
Provençals i La Verneda-La Pau. Repensar “l’energia de 
barri”, de manera compartida i en comunitat 
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1. PLA D’ENERGIA PARTICIPATIU ALS BARRIS DE SANT MARTÍ DE PROVENÇALS I LA 
VERNEDA-LA PAU. REPENSAR L’ENERGIA DE BARRI DE MANERA COMPARTIDA I EN 
COMUNITAT 

 
Breu descripció: 
 
Diverses entitats vinculades a la sostenibilitat (Barcelona en Transició, Eco Union, 
Agència de la Energia, IGOP-UAB i la secretaria Barcelona + Sostenible) inicien, al 
novembre de 2011, un procés participatiu al voltant de l’energia, amb una visió holística i 
comunitària, denominant a aquest projecte Pla d’Energia Participatiu (PEP). Aquest 
procés treballa la conscienciació, la implicació i la participació del veïnat dels barris de 
Sant Martí i La Verneda- La Pau en l’àmbit de l’energia per tal d’elaborar un Pla d'Acció 
Comunitari d’adaptació al descens energètic, per a promoure l’augment de la resiliència 
individual i col·lectiva, l’empoderament i l’autogestió de la comunitat. 
 
Per tal d’assolir aquest objectius, el PEP s’estructura a través de grups de treball com el 
de l’Alimentació, que treballa la descentralització energètica a través d’aspectes com la 
producció pròpia d’aliments, la recuperació de l’espai públic del barri o la 

mailto:plaenergiaparticipatiu@gmail.com
mailto:4glaia@gmail.com
mailto:oriol.torras@gmail.com
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf
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sensibilització sobre el consum alimentari. La mobilitat es tracta des del grup de treball 
del “PEPdalera”, que ha realitzat diversos tallers, com per exemple, aprendre a crear 
una bicicleta generadora d’electricitat.  
 
El grup de treball de l’Observatori Local d’Energia, treballa aspectes com l’estalvi 
energètic (mitjançant auditories energètiques a edificis públics), la generació local 
d’energia (amb els estudis de potencial solar fotovoltaic de les teulades del barri de Sant 
Martí) i la formació en matèria energètica amb tallers de factures energètiques entre 
d’altres. Això va acompanyat de tallers, activitats i projectes com el dels comptadors 
intel·ligents, en el que algunes famílies instal·len comptadors intel·ligents i fan controls 
regulars sobre l’ús dels electrodomèstics i l’electricitat a casa de manera que poden 
entendre millor el consum energètic associat als seus hàbits quotidians.  
 
La Xarxa d’Intercanvi i Coneixements realitza periòdicament projeccions de 
documentals de temàtica social, obrint un debat participatiu a la finalització d’aquest, i 
també mercats d’intercanvi per sensibilitzar sobre el cicle de vida dels béns de consum i 
com donar-li una segona vida a aquests. 
 
A l’Escola de la Pau, el col·lectiu Raons Públiques, que es dedica a fer projectes de 
participació ciutadana relacionats amb el disseny de l’espai públic es va unir al PEP creant 
el grup de treball del Pati La Pau, on, a través d’un procés participatiu amb els alumnes, 
els pares i els professors s’inicià la remodelació del pati. 
 
Des del grup de treball Comunicació Viva posen el focus en la importància del diàleg, la 
convivència i la empatia per a aconseguir més opcions i escenaris de transformació 
transversal, compromís i generació de confiança. 
 
En definitiva, l’objectiu és continuar oferint als veïns i veïnes, així com a les entitats un 
espai de trobada que incorpori totes les vessants de la vida d’un barri, amb l’energia com 
a eix vertebrador, i interrelacionant-les per donar sentit a la realitat comunitària, 
empoderar als veïns i veïnes, per fer front als reptes que planteja el canvi climàtic i 
esdevenir així més resilients i menys dependents dels combustibles fòssils.  
 
Es volen mantenir i donar continuïtat a les activitats, la formació i els espais de reflexió 
creats amb la complicitat d’entitats i experts en la matèria per tal de sensibilitzar la 
població del barri, tot fent-la partícip del projecte, i també per posar en pràctica i 
dinamitzar accions concretes, pràctiques d’utilitat immediata, com l’eficiència energètica, 
el cultiu d’aliments, el reaprofitament dels residus, la cultura de l’intercanvi i l’economia 
local, la mobilitat a peu i en bicicleta, etc. 
 

Impulsors: 
 
Barcelona en Transició, Espai Ambiental, EcoUnion, Agència d’Energia de Barcelona, 
IGOP-UAB, secretaria Barcelona + Sostenible - Agenda21 de Barcelona). 
 
Col·laboradors: 
 
Entitats, associacions i veïns / es dels barris de Sant Martí de Provençals i La Verneda-La 
Pau, Raons Públiques (Arquitectes sense Fronteres ), Producciones Callejeras, Biciclot, 
Metal-Ink, IES Joan d’Austria, ETP Clot, Escola La Pau, Fundació Joia, Associació de 
Consumidors Gira-Sol de Sant Martí, Coordinadora d’Entitats Vern, Xarxa d’Intercanvi 
Sant Martí - La Verneda, Sant Martí - La Verneda en transició 
 
Indicadors associats: 
10 edicions Mercat d’Intercanvi, mitjana de 50 persones participants 
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1 dinar de sobrats, 3 dinars populars, mitjana 80 persones participants 
 
4 edicions Taronjada Resilient, mitjana de 30 persones 
 
4 tallers factures elèctriques, mitjana 20 persones participants 
 
20 docufòrums, mitjana 20 persones participants 
 
16 famílies van participar a Sant Martí (8 amb comptadors intel·lligents i 8 sense) 
 
10 tallers intercanvis de coneixements i serveis ( mitjana 10 persones participants )  

 
Més informació: 
http://plaenergiaparticipatiu.cat/ 
 
Imatge de la iniciativa: 

 
 

Primeres dades de simulacions de teulades solars als terrats dels veïns i veïnes del barri. 
 

Beneficis: 
 
 X   Ambientals         X    Socials        X    Econòmics 
 
Vigència de l’actuació:  
Inici novembre del 2011, fins actualitat. 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 10.4, 10.5 
 

 
 

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS 

Article PEP: 
http://plaenergiaparticipatiu.cat/wp-content/uploads/2014/02/ARTICLE-PEP-
transformacions_directa_268-1.pdf 
 
La Revista Granota: 
https://drive.google.com/file/d/0B3sovl1SNLhuSmVJOU9wSFNtcGM/edit?usp=sharing&pli=1 
 

http://plaenergiaparticipatiu.cat/
http://plaenergiaparticipatiu.cat/wp-content/uploads/2014/02/ARTICLE-PEP-transformacions_directa_268-1.pdf
http://plaenergiaparticipatiu.cat/wp-content/uploads/2014/02/ARTICLE-PEP-transformacions_directa_268-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B3sovl1SNLhuSmVJOU9wSFNtcGM/edit?usp=sharing&pli=1

