
 

 
 

Pla d’Energia Participatiu als 

barris Sant Martí de Provençals i 

La Verneda - La Pau (Barcelona) 

 

 

Resum de la proposta 
 

L’energia és vital per a la nostra vida quotidiana. Però, què en sabem de 
l’energia? D’on prové? Quanta en gastem? Com afecta al planeta el nostre 
consum? Podem estalviar-ne?  

Diverses entitats vinculades a la sostenibilitat (Barcelona en Transició, Eco 
Union, Agència de la Energia, IGOP-UAB i Agenda 21) inicien, a novembre de 
2010, un procés participatiu al voltant de la energia amb una visió holística i 
comunitària.  

Aquest procés treballa la conscienciació, implicació i participació del veïnat dels 
barris de Sant Martí i La Verneda-La Pau en el camp del consum energètic i 
persegueix la elaboració d’un Pla d'acció comunitari sobre el descens 
energètic, l’augment de la resiliència individual i col·lectiva i l’empoderament i 
autogestió de la comunitat. 

 

http://plaenergiaparticipatiusantmarti.wordpress.com,  

http://santmartilavernedaentransicio.wordpress.com   

http://xarxacomunitarialavernedasantmarti.wordpress.com 
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Barcelona, 29 de febrer de 2012 

 

Contactes :  

Aglaia Gómez 

Tel: 93 553 58 40 

Email:  aglaia.gomez@eco-union.org  

 
Ricard Álvarez 

Tel: 93 308 82 98 

Email:  xavierico@gmail.com  

   



 

 
 

A. SOBRE L’ENTITAT  

 

1. Dades bàsiques 
Nom de l’entitat: Barcelona en Transició 

NIF: G65570491 

Persones responsables del projecte: Ricard Álvarez i Aglaia Gómez 

 

1. Àmbit temàtic, territorial i poblacional d’interven ció de l’entitat 
Temàtic: Medi ambient 

Territorial: Barcelona, Catalunya, Estat Espanyol i Internacional. 

Poblacional o per destinataris: Població en general: ciutadania, entitats, empreses, 

administració.  

 

2. Breu descripció de l’entitat 

 
Aquest projecte es presenta des de Barcelona en Transició però formalment representa 

al Grup Motor i a la Taula d’Energia de Barri que es van formar durant el primer any de 

desenvolupament del projecte ( 2011 ) des de diferents entitats, associacions i veïns / es 

dels barris de Sant Martí de Provençals i La Verneda-La Pau. En citem algunes: eco-

union, Agència de l’Energia, IGOP (UAB ), Secretaria de l’Agenda 21, Raons Públiques ( 

Arquitectes sense Fronteres ), Producciones Callejeras, Biciclot, Metal-Ink, IES Joan 

d’Austria, ETP Clot, Escola La Pau, Som Energia, Toorwind, Fundació Terra, OCO, 

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...  

 

 
Any de fundació: 2009 ( Barcelona en Transició ) 

 

Anys en activitat: 3 

 

Objectius:  

- Fomentar les iniciatives de transició en àmbits més reduïts de la ciutat, com podrien ser els 

barris, les places o fins i tot els carrers, en els quals sigui més fàcil per als seus habitants 

trobar-se i tornar a crear un teixit comunitari viu i productiu. 

- Donar a conèixer, connectar, potenciar i donar suport a les diferents iniciatives ja existents 

tant del sector públic i privat, com de l'àmbit dels moviments socials que des de fa temps ja 

estan duent a terme iniciatives d’èxit molt diverses i transformadores. 

 

 
Trajectòria.  
 



 

 
 

L’associació es constitueix com entitat l’any 2011. Durant aquests tres anys les seves activitats 

i projecció a la ciutat han anat consolidant-se sobre tres eixos: sensibilització-formació, creació 

de xarxes relacionals entre persones i/o entitats i suport a les iniciatives de transició. 

 

 

 

3. Principals projectes i serveis desenvolupats 

 
Hem participat al Cicle Transicions per una Barcelona més sostenible de l’Ajuntament de 

Barcelona, s’ha creat i posat en marxa el Curs Ciutats en Transició, les caminades per barris i 

activitats de la comissió de Cor, els tallers, taules rodones, pasis de pel·licules i xerrades de 

sensibilització, s’està desenvolupant un projecte de comunicació per donar a conèixer les 

nostres propostes i activitats a la ciutat i Area Metropolitana, donem suport i participem amb 

les diferents propostes de transició arreu l’Estat. Co-organitzem la primera trobada de la 

transició a nivell d’Espanya. 

 

4. Recursos professionals i base social 

 
Recursos humans: 

Comptem amb un grup estable de 30 persones voluntàries amb diferents graus d’implicació. 

 

Base social:  

Centre Cívic Sandaru  

 

 

5. Finançament de l’entitat 

 
Durant aquesta primera etapa la nostra associació s’ha autofinançat per les activitats i events 

programades i en les que hem participat. Al 2011 vàrem sol·licitar dues subvencions a 

l’Ajuntament de Barcelona però va ser a títol individual ( dues persones que pertanyen a 

l’associació ). 

 

 

 

 

 

 

 
B. SOBRE EL PROJECTE PRESENTAT A SUBVENCIÓ 

 

1. Identificació 

 
Denominació:  



 

 
 

Pla d’Energia Participatiu ( P.E.P. ) als barris de Sant Martí de Provençals i La Verneda-La 

Pau 

Àmbit temàtic i programa al qual es presenta: 

J a 11 - Medi ambient, Promoció d’activitats i iniciatives per a aconseguir els objectius de 

l’Agenda 21 en àmbit de ciutat. 

Lloc de realització:  

Barris de Sant Martí de Provençals i La Verneda - La Pau i ciutat de Barcelona 

Entitats col·laboradores:  

eco-union, Sant Martí - La Verneda en transició, Agència de l’Energia, IGOP (UAB ), 

Secretaria de l’Agenda 21, Raons Públiques ( Arquitectes sense Fronteres ), Producciones 

Callejeras, Biciclot, Metal-Ink, IES Joan d’Austria, ETP Clot, Escola La Pau, Som Energia, 

Toorwind, Fundació Terra, OCO, Associació de Consumidors Gira-Sol de Sant Martí, 

Associació de Consumidors Verdneda, Coordinadora d’Entitats Vern, Xarxa d’Intercanvi Sant 

Martí - La Verneda  

 

Data d’inici i de finalització: febrer 2012 – febrer 2014 

 

 

 

 

FONAMENTS I QUALITAT DEL PROJECTE 

 

2. Breu descripció del projecte 

 
A partir de la trobada que la convenció Agenda 21 ens va oferir a diferents agents, 

entitats i persones interessades es crea al Novembre de 2010 un grup de treball que inicialment 

denomina el projecte “Pla d’Energia Participatiu d’un barri”. Inspirats en el Pla d’Acció sobre el 

declivi energètic de Kinsale i el Moviment de Transició la visió compartida es centra en abordar, 

des d’una perspectiva holística i participativa, totes les activitats quotidianes d’un barri, amb 

l’eix transversal de l’energia, de la que òbviament depenen en l’actualitat totes i cadascuna de 

les nostres accions, la nostra vida, en definitiva. 

 

A partir del procés participatiu desenvolupat durant el 2011, que va incorporar persones 

de diferents edats, situacions socioeconòmiques, procedències, així com els agents i les 

entitats del teixit associatiu, cultural i social en general, i previ estudi de diagnosi de la realitat, 

s’elaborarà en l’Any Internacional de l’Energia Sostenible per Tothom un document, el “Pla 

d’Acció”, que incorporarà totes les aportacions consensuades en els àmbits de:  

● L’Energia 
● Els Aliments 
● L’Economia local 
● La Mobilitat 
● El Flux de Materials ( residus i reciclatge ) 
● Aigua 
● Educació 
● Espai Públic 

 



 

 
 

Durant el primer any en el procés de desenvolupament del Pla d’Energia Participatiu s’han 

consolidat diferents línies d’acció i grups de treball entre els que destaquen ( atenent als 

diferents objectius): 

Dinamització comunitària a l’entorn de l’energia: grups de treball Pepdalera, Auditories 

Energètiques Veïnals, PatiLaPau, Hort Comunitari en xarxa, Mercat d’Intercanvi, Banc del 

Temps, Treball Local, Participació a l’Assemblea de Barri Verneda-Sant Martí i a la 

Coordinadora  

d’Entitats Vern,... 

Sensibilització, activitats i tallers: cicle d’activitats Energia de Barri, Festa de la Transició, 

Projecció de Documentals i Pel·licules. 

 

L’objectiu serà doncs continuar oferint als veïns i veïnes així com a l’administració 

local un Pla d’Energia Participatiu alternatiu que incorpori totes les vessants de la vida d’un 

barri, interrelacionant-les per donar sentit a la realitat comunitària, per fer front a l’eventual i 

cada vegada més pròxima situació de futur ( inclús present ) que el canvi climàtic i el pic del 

petroli estan provocant.  

Desenvoluparem la capacitat de resiliència de la comunitat amb aquest pla, amb un 

calendari que “visioni” diferents fases de transició cap a un futur menys depenent dels 

combustibles fòssils. 

Concretament co-crearem i dissenyarem activitats, formació, espa is de reflexió … 

amb la complicitat d’entitats i experts en la matèria per tal de sensibilitzar la població del barri, 

tot fent-la partícep 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. 

 

Innovació i trets diferenciadors del projecte 

 

El que diferencia aquest projecte d'altres ja existents és que es tractaran tots els eixos 

de la vida quotidiana de les persones des del punt de vista de la sostenibilitat però en un 

territori “banc de proves”. La dimensió del projecte és holística però acotada a un territori 

abastable com ara un barri de la ciutat de Barcelona que esdevengui una referència en temes 

de sostenibilitat. Per tant és un projecte de ciutat però amb una ambició d'escala ciutat i amb 

l'esperit d'implicar el màxim d'entitats signants de l'Agenda 21 de Barcelona. 

Creiem que una intervenció conjunta en un barri concret pot donar visibilitat a moltes 

iniciatives que a vegades queden difuses i aïllades a la ciutat. Per això s'espera la col·laboració 

estreta i el treball en xarxa amb la resta de grups de treball creats en el marc de la darrera 

Convenció d'Entitats Signants de l'Agenda 21 de Barcelona.  

 

Els valors 
 Volem desenvolupar una activitat i compromís independents dels interessos econòmics, 

socials i polítics existents. Ens definim també pel compromís personal amb el medi ambient i la 
societat. La innovació i la interdisciplinarietat són valors clau per oferir solucions creatives i 



 

 
 

originals. Finalment, la transparència interna i externa, la professionalitat i el treball en xarxa 
complementen els valors de la nostra proposta. 

 
Durant aquest procés de maduració del Pla d’Energia participatiu a l’any 2012 volem 

consolidar el seu caràcter social i participatiu, aprofundint en la comunitat i la interrelació de 
veïns/es i entitats, sumant les diverses visions i el major nombre possible d’actors del territori. 

 

3. Destinataris del projecte 
La població del barri, el seu teixit associatiu i a nivell ciutat / Catalunya / Espanya volem 

oferir aquesta experiència com un referent, banc de proves: un espai de reflexió i activitat al 

voltant de la transició cap a un nou món, més just i revalorat des de la perspectiva de la 

sostenibilitat. 

 

4. Objectius i resultats 

 
Objectius 

a. Objectius Generals 

- Elaboració d’un Pla d’Acció de declivi energètic per al barri. 

- Dissenyar i implementar una programació a curt termini (un any) d’activitats, tallers i accions 

integral coherent amb el Pla d’acció elaborat. 

 

 

b. Objectius Específics 

- Elaborar un estudi diagnosi de la realitat del barri ( o aprofitar algun recent ja elaborat 

). 

- Consolidar el procés participatiu de veïns, veïnes, entitats, agents...del barri (  dirigit 

des de la base, sentit d’empoderament ). 

- Desenvolupar i consolidar els diferents grups de treball ( Auditories Energètiques, 

Horts Comunitaris, Economia Local, Educació, Art, PEPdalera i Treball Local ) ja existents en el 

transcurs de dos anys de cadascun dels àmbits que el procés participatiu ha engegat ( energia, 

alimentació, economia, mobilitat...) 
- Treballar en xarxa amb altres entitats afins dins i fora del barri en el marc de l’Any 

Internacional de l’Energia Sostenible per Tothom. 

 

 

Resultats esperats 
Augment de l’empoderament dels habitants i els agents socials del barri envers la seva 

realitat. 

Disposar d’un Pla d’Acció davant el declivi energètic. 

Sensibilitzar i mobilitzar els veïns i veïnes del barri. 

Augmentar la visibilitat del Pla d’Energia Participatiu al barri. 

Esdevenir un referent a nivell ciutat, Catalunya i Estat com eco-comunitat autoorganitzada i 

inclusiva. 

 

Impacte esperat de l’acció 



 

 
 

Amb aquest projecte es pretén aconseguir, entre d’altres, que: 

- una quantitat significativa (i cada cop major) de la població dels barris de St. Martí, La 

Verneda i La Pau prenguin consciència de la importància de l’energia en les seves vides 

quotidianes i en general en el funcionament de la nostra societat. 

- enfortir les xarxes existents entre les entitats d’aquests barris i fomentar la interacció entre 

diversos col·lectius i ciutadania. 

 

5. Fases del projecte (execució, avaluació i seguiment ) 

 
Consolidació dels Grups de Treball i la Taula d’Ene rgia de Barri 
Es duran a terme reunions de coordinació i activitats que aportin informació, experiències i 
opinions diverses per tal de contribuir en l’elaboració d’un coneixement compartit. 
Execució i desenvolupament d’activitats 
Intensificació de les activitats destinades a la ciutadania (dels barris del projecte i de la resta de 
la ciutat) encaminades a sensibilitzar, empoderar i fomentar la participació en el Pla de 
Descens Energètic. 
 
ACTIVITATS DEL PROJECTE 
Activitat  Explicació de l'activitat  Co·laboració  
Diagnosi de la realitat del 
barri 

Es continuarà el procés de diagnosi tècnica sobre 
la realitat social del barri, incidint en especial en 
aquells aspectes objecte de la nostra intervenció ( 
energia, aliments, mobilitat, etc...) 

eco-union,  
Barcelona en 
Transició,  

Agència de 
l’Energia de 
Barcelona,  

IGOP ( UAB ) 

Raons Públiques 

Elaboració, mitjançant 
procés participatiu, d’un 
Pla d’Acció davant el 
declivi energètic. 

Procés de redacció del document i edició del 
mateix. Lliurament als veïns i veïnes i a les 
diferents administracions públiques. 

eco-union,  
Barcelona en 
Transició,  

Agència de la 
Energia de 
Barcelona,  

IGOP ( UAB ) 

Programació d’activitats 
dirigides a la ciutadania: 
(tallers, accions i espais 
de debat / reflexió) de 
suport al projecte de pla. 

Organització d’activitats de diferent format 
(xerrades, tallers, cinefòrums, etc.) en 
col·laboració amb diverses entitats per generar 
espais de treball i reflexió sobre temes d’energia, 
alimentació, etc., que puguin servir de base per la 
presa de decisions sobre els passos a seguir del 
Pla de Descens Energètic 

eco-union,  
Barcelona en 
Transició,  

Agència de 
l’Energia de 
Barcelona,  

IGOP ( UAB ) 

 

Projectes de col·laboració 
amb entitats del barri 

Detecció de necessitats de certs col·lectius del 
barri i suport en la gestió de les fases de 
realització (ex: pati de l’Escola de La Pau) 

Col·lectius del 
barri, grup 
promotor, entitats 
interessades. 



 

 
 

Raons Públiques 

Projectes d’enfortiment 
de la vida associativa del 
barri 

Activitats amb la Xarxa d’Intercanvi i la 
Coordinadora Vern Grup motor i 

entitats i persones 
interessades 

 
 
Avaluació i seguiment  
 
Per tal de donar un sentit global a les diverses accions i projectes, el grup promotor i les entitats 
i persones interessades destinaran esforços específics en la gestió i coordinació dels diversos 
fronts i així mantenir la coherència dels valors consensuats en el procés participatiu. 
 

 
Cronograma de les fases del projecte de 2012 
 
Febrer 2012 – Maig2012.  
Consolidació del procés participatiu: Grups de Treball i Taula d’Energia de barri. 
 
Juny 2012 - Desembre 2012.  
Ampliació permanent dels Grups de Treball i la Taula d’Energia. 
 
Maig 2012 – Maig 2013.  
Programació Cicle d’Activitats Energia de Barri. 
 
Maig 2012 – Maig 2013.  
Disseny i redacció del Pla de Descens Energètic.  
Presentació i lliurament a entitats, veïns/es i al Districte. 
 
Novembre 2012.  
Reunió General de Coordinació. 
 
Sistemes de seguiment 
 

Reunions de seguiment trimestrals.  

Recollida de dades ( enquestes a veïns i veïnes ). 

Punt d’informació ( mensual ). 

Coordinació dels grups de treball i de la Taula d’Energia de Barri. 

 

 

Sistemes d’avaluació  

Enquesta a veïns i veïnes sobre el procés. 

Valoracions dels participants a les activitats (en paper o on-line, quantitatives i qualitatives). 

Reunions d’avaluació periòdiques. 

Nombre d’entitats i persones participants (en comparació amb períodes anteriors). 

 

 

 

6. Pla de comunicació i difusió 

 
El Pla de comunicació està pendent de consolidar-se i ampliar-se entre els diferents agents i 

entitats “convocats” i que volem fer partícips d’aquest ambiciós projecte. 



 

 
 

Per tant serà un dels punts a madurar i implementar en la primera fase de consolidació del 

projecte ( febrer 2012 – abril 2012). 

 

La difusió es farà majoritàriament via online. Puntualment, es reforçarà la difusió del projecte 

amb la producció de cartells i díptics minimitzant el consum de paper innecessari.  

 

Difusió en digital: 

 

La difusió on-line es farà utilitzant tant recursos interns i propis de les entitats del grup promotor 

(webs, llistes de correu, bases de dades de contactes i xarxes socials pròpies) com externs 

(d’entitats col·laboradores, agendes on-line,...) 

 

Llistes de distribució/butlletins electrònics/agend es: 

 

S’entrarà en contacte amb els gestors dels butlletins electrònics de temàtiques 
relacionades amb el PEP i/o amb l’Agenda 21 (Casal d’Associacions Juvenils de 
Barcelona, Info 21 de la Agenda 21 de Barcelona, Casal d’Associacions Juvenils de 
Barcelona) o d’agendes sostenibles (Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de 
Barcelona) 

 

Planes Webs: 

 

La principal plataforma de difusió serà el bloc del PEP : . 

  
A més a més , es farà difusió a través planes web d’altres entitats, a part de totes les 

entitats col·laboradores. La difusió es farà per via de banner, de notícia i/o d’esdeveniment 

a les seves agendes, entre d’altres: 

- Web Agenda 21 Barcelona: http://www.bcn.es/agenda21/; 

- Web del districte de Sant Martí: http://w110.bcn.cat/portal/site/SantMarti 

- Web de Medi Ambient de la Generalitat: www.gencat.net/mediamb  

 

E-mails: 

 

Gràcies a les tecnologies de la informació, l’enviament de correus electrònics és una 

manera senzilla, barata i ràpida de fer difusió. Bona part dels nostres esforços es centraran 

en enviar el e-mails temàtics a persones i entitats interessades en el PEP o alguna de les 

seves vessants, fent així una difusió a mida a una diversitat de sectors.  

 

 

Xarxes socials virtuals: 

 

Ens registrarem a les principals xarxes socials i també utilitzarem aquestes noves vies de 

comunicació: Facebook, Xing, LinkedIn, Neurona, Reunion, Twitter. 

 

Difusió en mitjans de comunicació:  



 

 
 

 

S’enviarà notes de premsa als mitjans de comunicació (diaris, TV’s, ràdios, agències de 

notícies...) més importants a nivell local, regional o fins i tot de major escala. 

 

Difusió en paper:  

 

Tríptics i cartells 

Pancartes per anunciar esdeveniments i activitats. 

 

 

SOLIDESA I FINANÇAMENT 

 

7. Recursos mínims per al desenvolupament del projecte  

 
Recursos humans: 

Propis:  

Dos membres de cadascuna de les entitats que estem “liderant” actualment el projecte: 

Barcelona en Transició, eco-union, Agència de l’Energia de Barcelona, IGOP (UAB ). 

Voluntaris de cadascuna d’aquestes entitats. 

Veïns i veïnes del barri. 

Aprox. 60 persones en total. 

 

Aliens:  

Veïns i veïnes del barri. Agents i membres de les entitats que s’incorporin al procés. 

Entitats de Barcelona, Catalunya i Espanya ( fins i tot d’Europa ) que es vulguin 

incorporar i col·laborar. 

 

Infraestructurals: 

Propis: No es disposa de recursos propis. 

Aliens: Es vol implicar al districte i a les diferents associacions tant pel que fa a espais 

per reunions com per l’ús d’espais públics ( a la via pública, en equipaments,...) 

Materials: Impressió de cartells, fulletons, displays, fotocòpies 

 

 

 

8. Pla de viabilitat econòmica del projecte 

Despeses previstes   Total en Euros (sense IVA) 

Recursos humans    4.000

Materials    2.000

Infraestructures   1.000

Despeses generals (telèfon, lloguer de material...)  1.000

Publicitat (difusió)  2.000



 

 
 

Alt res                        2.000 

 subtotal  12.000

 

Ingressos previstos 

 Total en Euros (sense IVA)

Recursos propis   2.000

Patrocinis privats  2.000

Altres administracions públiques   2.000

Subvenció Ajuntament de Barcelona   6.000

 subtotal  

Balanç  total  12.000

 

9. Pla de revaloració del projecte 

 
Si es disposa de menys finançament que el pressupostat inicialment es repensaran i/o 

redimensionaran les següents accions: 

- Programa d’activitats. Es faran algunes activitats menys o es repensaran a versions més 

senzilles i motivadores que potenciin la participació comunitària. 

 

- Projectes a mida per col·lectius del barri. Se’n reduirà la implicació. 

 
En funció de la millora de la resiliència de la comunitat ( menys dependència dels combustibles 

fòssils, augment de la producció local d’aliments, increment de les pràctiques de mobilitat 

sostenible, augment de la generació de energia en la pròpia comunitat, incorporació de la 

moneda local complementària a l’economia domèstica,...). 

 
Nombre de persones voluntàries.  

 
Data, signatura del/la sol·licitant i segell de l’e ntitat 

 
Barcelona 29 de febrer de 2012 

 


