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Carrega’t
d’energia
Controla i redueix el teu consum energètic
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Catàleg de recursos i tallers
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L’energia ha passat de ser un àmbit sectorial de treball a
convertir-se en un eix prioritari de la ciutat.
L’Ajuntament de Barcelona impulsa un nou model
energètic més sostenible, que no depengui del consum
de combustibles d’origen fòssil, altament contaminants.
Un nou model que redueixi el consum d'energia,
augmenti l’eficiència energètica, afavoreixi la producció
d’energies netes a Barcelona i les posi a l’abast dels
ciutadans.
A Barcelona, la ciutadania és al centre de les polítiques
municipals. Per això volem fer-la protagonista d’aquesta
transformació de gran abast, incrementant la cultura
energètica dels ciutadans i capacitant-los per participar
activament en aquest futur sostenible. Amb aquest
propòsit l’Ajuntament de Barcelona impulsa el programa
Carrega’t amb Energia, que té com a objectius:
- Implicar i apoderar la ciutadania en la transició cap a la
sobirania energètica.
- Assolir un canvi d’hàbits real en l’ús i generació de
l’energia.
- Incrementar l’estalvi, l’eficiència, l’ús racional de
l’energia.
- Augmentar la generació energètica a partir de
l’aprofitament d’energies renovables.
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Llista de tallers

Desmuntant les factures de
gas i electricitat

Redueix la despesa i millora el
confort de la teva escala

L’electricitat a règim!

Mesures per la millora
energètica de la llar

Calculadora energètica: quanta
energia utilitzes a casa?

Renovables a la llar

Tot el què s’amaga en un
comptador digital

Redueix la despesa energètica del
teu comerç

Amb l’energia no s’hi juga
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Preu:
Gratuït.
Observacions:
La durada dels tallers és de 90 minuts.
El nombre recomanat de participants és de 15 a 20
persones. Cal un mínim de 8 persones, excepte en el
taller de “L’electricitat a règim!” que el mínim és de 10
persones.
Les sol·licituds de reserva de tallers s'han de fer amb una
previsió mínima de 15 dies. El temps de confirmació és
inferior a 7 dies. Cap reserva és vàlida sense confirmació.
Les anul·lacions s’han d’informar amb un mínim de 48 h
d’antelació.
Els tallers són en català.
Destinataris:
Població adulta interessada, no necessàriament amb
coneixements previs en la matèria.
Espais on es pot realitzar:
Centres cívics i casals de barri.
Biblioteques.
Equipaments ambientals
Ateneus i centres socials.
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Desmuntant les factures de gas i electricitat!
T’agradaria
entendre
les
teves factures de gas i electricitat?
Saps que
hi
ha
diferents
comercialitzadores
d’energia? Quins passos has de
donar si tens més potència
contractada de la que necessites?

Aquest taller treballa cadascun dels conceptes
que apareixen en la factura amb l’objectiu d’entendre
què paguem i com podem reduir l’import de les
nostres factures optimitzant el contracte de
subministrament. Desxifrarem els diferents continguts
de les factures: el consum, els impostos, el
manteniment i el lloguer del comptador.
Porta les teves factures de llum i gas i resoldrem
els dubtes més freqüents.
DINÀMICA:
Un educador explicarà les opcions de contractació
de gas i electricitat i repassarà els conceptes inclosos en
les factures, indicant els passos per rebaixar-ne el
cost. A partir de les factures i de les preguntes dels
assistents s’analitzarà cas per cas.
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L’electricitat a règim!

Quins
usos
elèctrics
fan
incrementar més el consum a
casa? Pagues per tenir la potència
que necessites?

L’objectiu d’aquest taller és identificar quins aparells o
electrodomèstics consumeixen més electricitat i veure
com els fem servir a casa. D’aquesta manera, podem
replantejar els hàbits i usos relacionats amb l’electricitat,
reduir el consum elèctric i promoure’n l’estalvi. No hi ha
solucions úniques, cada llar té les seves singularitats i
cada família necessitats i costums diferents!
En aquest taller es presenta el material en préstec de La
Fàbrica del Sol: L'electricitat a règim!, una auditoria
elèctrica domèstica pensada per saber què passa amb
l'electricitat en l’àmbit domèstic i per elaborar un pla
d’acció per a potenciar els hàbits més conscients
ambientalment.
DINÀMICA:
A través d’una dinàmica grupal, un educador situarà als
assistents en diferents rols i aquests s’hauran
d’encarregar de descobrir i conèixer què passa amb
l'electricitat a casa seva i com poden estalviar-ne.
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Mesures per a la millora energètica a la llar
Tens la casa ben aïllada
tèrmicament? Com pots actuar
per aprofitar millor l’energia i
guanyar confort?

L’eficiència energètica és la capacitat de minimitzar els
recursos energètics a l’hora d’aconseguir un determinat
grau de confort. El cost d’escalfar una casa tèrmicament
ineficient és molt major que per escalfar-ne una de ben
aïllada. La temperatura recomanable per l’interior de la
llar és de 20 ºC a l’hivern i 25ºC a l’estiu.
En aquest taller veiem els elements a tenir en compte
per determinar el grau d’eficiència energètica d’un
edifici per descobrir-ne així les possibilitats de millora.
DINÀMICA:
Un educador repassarà els aspectes més rellevants que
intervenen en el consum domèstic d’energia, mostrarà
material de baix cost per reduir la despesa i millorar el
confort i explicarà els ajuts a la rehabilitació energètica a
l’abast de la ciutadania.
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Renovables a la llar
Quines instal·lacions d’energia
renovable pots tenir a casa? És
legal instal·lar-se plaques solars
fotovoltaiques?

Contractar
els
serveis d’electricitat a una
comercialitzadora verda és un petit pas. Impulsar
col·lectivament la producció d’energies netes per
bolcar-les a la xarxa, un altre. Tots els passos són
importants i imprescindibles en el camí cap a la
sostenibilitat. Des d’optar per fer més renovable la
xarxa fins a dur a terme una instal·lació d’autoconsum.
En aquest taller coneixem quines energies
renovables podem integrar a la nostra llar, els
procediments
per
legalitzar
instal·lacions
d’autoproducció elèctrica i quins aspectes hem de
valorar a l’hora de fer una instal·lació.
DINÀMICA:
Un
educador
repassarà
aspectes
d’eficiència
energètica a tenir en compte, mostrarà diferents graus
per a produir o consumir energies renovables i explicarà
les maneres de finançar la generació solar a Barcelona.
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Tot el què s’amaga en un comptador digital
Què suposa la instal·lació dels
comptadors telegestionats? Qui es
queda amb les meves dades de
consum? Tenen efectes sobre la
salut? Em puc oposar al canvi?

Actualment, s’està duent a terme el pla de renovació de
comptadors amb la instal·lació dels nous comptadors
digitals telegestionats.
En aquest taller compararem els nous comptadors amb
els antics analògics i aprendrem a trobar tota la
informació d’interès que podem obtenir amb els nous
comptadors.
Parlarem
sobre
l’obligatorietat
d’instal·lació, preu i costos i sobre l’impacte a la salut de
les persones que poden representar.
DINÀMICA:
Un educador mostrarà la informació a la que es pot
accedir en un comptador digital, amb l’ajut d’un
comptador demostratiu, parlarà del pla de renovació de
comptadors i de les possibilitats d’adaptar la
contractació a l’ús energètic de cadascú.
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Amb l’energia no s’hi juga
He de donar-me d’alta de la llum
i el gas quan llogo un pis? Què he
de fer per baixar l’import de les
factures?

L'electricitat és un dels pocs productes que
desconeixem el preu que té prèviament al seu
consum. 8 de cada 10 persones no saben
interpretar les factures de subministraments bàsics.
Mentrestant, cuinar o dutxar-se amb aigua calenta
segueix tenint un gravamen del 21% d'IVA, les energies
renovables representen una part no majoritària de la
generació elèctrica i vivim en habitatges poc eficients.
En aquest taller debatrem sobre alguns dels aspectes de
més actualitat sobre l'energia i buscarem algunes
solucions que podrien servir per a incidir en la transició
cap a la sobirania energètica.
DINÀMICA:
Un educador dinamitzarà un taller on petits grups
debatran sobre com fer una gestió conscient, crítica i
transformadora de l’energia a nivell domèstic a través
dels eixos Coneixement, Eficiència, Mercat i Drets.
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Redueix la despesa i millora el confort de la teva escala
Sabeu com finançar actuacions de
millora energètica o incorporar
energies renovables al vostre bloc?
Com podeu reduir el cost de les
factures?

Un 60% dels edificis van ser construït abans de 1979
quan va arribar la primera normativa d’eficiència
energètica en edificació a l’Estat. Que l’habitatge on
vivim no sigui eficient duu com a conseqüència viure en
situacions de desconfort o incrementar la despesa per
viure en condicions adequades. El govern central, la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona
posen a disposició de les comunitats veïnals programes
per finançar actuacions de millora energètica i
incorporar energies renovables.
En aquest taller veurem com reduir la despesa
energètica de les comunitats veïnals, com finançar
actuacions de millora energètica i com incorporar les
energies renovables en edificis de la ciutat.
DINÀMICA:
Un educador ens mostrarà on fixar-nos si volem ajustar
el contracte de la comunitat, els requisits per accedir als
ajuts i les actuacions recomanades segons tipus de bloc.
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Calculadora energètica:
quanta energia utilitzes a casa?
Quin és el teu consum d’energia?
Ets més eficient o menys que
persones
que
viuen
en
habitatges similars? Quin és
l’aparell
que
més
energia
consumeix? Quin percentatge
representa?

Per promoure l’estalvi i l’eficiència energètica,
especialment a la llar, és clau conèixer com i què
consumim. Mitjançant la calculadora energètica
obtindrem un valor d’energia i de potència estimat, que
ens dona una idea de com d’eficients som a casa,
sempre amb l’objectiu principal d’estalviar energia i
diners. A més, la calculadora energètica farà la
comparació amb una llar tipus similar a la teva i facilitarà
una sèrie de consells pràctics per estalviar energia
elèctrica segons el teu perfil.
DINÀMICA:
Un educador ens guiarà perquè duem a terme el càlcul
dels nostres consums energètics en un ordinador
equipat amb una calculadora energètica. Es recomana
dur una factura d’electricitat.
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Redueix la despesa energètica del teu comerç
Quina tarifa d’electricitat he de tenir?
Puc adaptar-la als horaris del meu
negoci? Tinc un adequat sistema
d’il·luminació? Puc optimitzar l’ús
d’algun aparell?

En qualsevol empresa es porta gestió de magatzem,
de
vendes,
d'administració,
etc. S'aconsegueix
amb això tenir controlades les diferents facetes i
poder prendre decisions de forma encertada. Per què
no fer una gestió també del consum energètic?
En aquest taller descobrirem si teniu la tarifa més
reduïda per les vostres necessitats, com fer un ús eficient
de determinats aparells i els aspectes a tenir en compte
per a fer un diagnòstic i una gestió energètica adequada
del teu negoci.
DINÀMICA:
Un educador ens mostrarà els passos per a fer un
inventari energètic del nostre negoci, com saber escollir
la tarifa i la potència que necessitem i mesures per
optimitzar els equips que tenim.
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Llista de recursos

Motxilla “L’electricitat a
règim!”

Cuina solar

Forn solar
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Preu:
Gratuït.
Observacions:
La cessió està sotmesa a la disponibilitat del material. Les
sol•licituds de reserva s'han de fer amb una previsió
mínima de 15 dies. El temps de confirmació és inferior a
7 dies. Cap reserva és vàlida sense confirmació. Les
anul•lacions s’han d’informar amb un mínim de 48 h
d’antelació. Per a la cessió del material es requereix
entregar una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.
Període de cessió:
Dues setmanes, ampliable segons disponibilitat del
calendari.
La recollida i el lliurament del material es fa a La Fàbrica
del Sol.
L’entitat o persona física es fa responsable del transport,
manteniment i ús adequat del material, així com de la
seva reparació o reposició si fos necessari (amb previ
avís al personal de La Fàbrica del Sol).
Cal respectar les dates de recollida i retorn del material
pactades.
Destinataris:
Tots els públics.
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L’electricitat a règim!!

És una motxilla de materials per a fer una auditoria
elèctrica domèstica. Està pensada per saber en què
gastem l’electricitat a casa i de quina manera podem
començar a estalviar-la. Permet conèixer la factura,
identificar i mesurar quins aparells fan servir més
electricitat, etc. Amb la guia didàctica es pot elaborar,
segons les prioritats de cada llar un pla d’acció per a
reduir el consum, estalviar diners i contribuir a la lluita
contra el canvi climàtic.
Material:
Mesurador d’electricitat (i instruccions)
Guia didàctica
Fitxes de treball
Guies de consulta
Termòmetre
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Cuina solar!

Permet cuinar al sol, experimentar amb les energies
renovables i degustar els millors plats. Inclou olla i
manual d'instruccions d'ús amb receptes variades.
Algunes dades pràctiques...
Dimensions: 1m de diàmetre i 0,60 m de profunditat.
Amb el suport, l'altura incrementa en 10 cm.
No inclou un embalatge protector, pel que cal disposar
de l'espai necessari per a no malmetre la parabòlica de
material
reflector
durant
el
seu
transport.
Cal llegir atentament les instruccions d'ús per evitar
possibles cremades o enlluernaments.
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Forn solar!

Permet coure pastissos, pans i pizzes amb l'escalfor del
sol, experimentar amb les energies renovables i reduir el
consum d'electricitat o gas. Inclou un manual
d'instruccions amb receptes variades i un termòmetre.
Algunes dades pràctiques...
Dimensions: 51 cm amplada x 50 cm d'altura i 43 cm de
profunditat.
És molt lleuger i fàcilment transportable.
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Més informació i sol·licituds:

carregatdenergia@bcn.cat
634 525 608
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