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ACTA RESUM DE LA REUNIÓ DEL CONSELL  DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT 

DEL DISTRICTE SANT ANDREU  

Dilluns, 24 de maig  de 2017, a les 18,30 h. Seu del Districte 

 

Ordre del Dia:  

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2. Setmana de l’Energia 

3. Setmana de la Mobilitat Sostenible 

4. Precs i Preguntes 

 

Assistents: 

Josep Alberjon Conseller Municipal GMD Barcelona en 

Comú 

Albert Aixalà 
Direcció Democràcia Activa, Ajuntament BCN 

Josep Vilà 
Conseller GM Demòcrata 

Jordi Obón 
Conseller municipal C’s 

Quim Pañart 
Conseller ERC 

José M. Fanlo 
Conseller BEC 

Oriol Giménez 
Director projecte, Ecoserveis 

Pepa Velasco 
Tècnica SSPPiT de Dte. 

S’excusa Plataforma Veïnal Sant Andreu 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior  

 

No es fa cap esmena a l’acta de la sessió anterior. Queda  aprovada 

 
 

2.- Setmana de l’Energia  

 

L’oriol Giménez d’Ecoserveis , director del Programa “Carrega’t d’Energia” de l’Ajuntament de 

Barcelona, fa una presentació dels diferents tallers i recursos que s’ofereixen des del programa amb 

l’objectiu de treballar de forma col·lectiva cap a un nou model energètic que ens permeti controlar i 

reduir el consum elèctric, millorar l'eficiència de la llar i promoure la instal·lació d'equips per 

generar energia. El programa s’inicià a l’octubre de 2015 i, a hores d’ara, són 1500 persones les que 

han passat pels tallers. 

  

- Desmuntant les factures de gas i electricitat 

Taller per conèixer, entendre i saber interpretar les factures de gas i electricitat. 

Aquest taller treballa cadascun dels conceptes i continguts de la factura (energia i potència, mercat 

regulat i mercat lliure,  distribució i de la comercialització, el consum, els impostos, el manteniment 



 

 
 
 

 

 

 

 

i el lloguer) amb l’objectiu d’entendre què s’està pagant i com es pot reduir l’import de les nostres 

factures simplement optimitzant el contracte de subministrament.  

 

- L’electricitat a règim 

Taller participatiu d'idees per estalviar energia i fer més eficient el consum elèctric de casa. 

L’objectiu és identificar en cada cas quins aparells o electrodomèstics consumeixen més electricitat, 

replantejar els hàbits i usos relacionats amb l’electricitat, reduir el consum elèctric, promoure 

l’estalvi  i contribuir a cuidar els recursos dels quals vivim. No hi ha solucions úniques, cada llar té 

les seves singularitats.   

En aquest taller es presenta “Motxilla” d’electricitat a règim, que és un material en préstec de La 

Fàbrica del Sol amb el que es pot fer una ecoauditoria elèctrica domèstica i elaborar, segons les 

prioritats i capacitats de cadascú, un pla d’acció per a reduir el consum, estalviar diners i contribuir 

a la lluita contra el canvi climàtic. 

 

- Mesures per a la millora energètiques a la llar 

L’eficiència energètica és la capacitat de minimitzar els recursos energètics utilitzats 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.  

En aquest taller s’analitzen els elements a tenir en compte per determinar el grau d’eficiència 

energètica d’un edifici i descobrir les possibilitats que es tenen a l’abast per a  millorar l’eficiència 

energètica en els interiors dels habitatges, des de la substitució d’instal·lacions a les mesures low 

cost i ajudes específiques. 

 

- Renovables a la llar 

Taller sobre la instal·lació d’energies renovables en l’àmbit domèstic. Quines energies renovables es 

poden integrar a la nostra llar, els procediments per legalitzar instal·lacions d’autoproducció 

elèctrica i quins aspectes s’han de  valorar a l’hora de fer una instal·lació. 

 

- Funcionament i impacte dels comptadors intel·ligents 

Actualment, s'està duent a terme el pla de renovació de comptadors amb la instal·lació dels nous 

comptadors digitals telegestionats. 

En aquest taller es compara els nous comptadors amb els antics analògics per trobar tota la 

informació d'interès que es pot obtenir amb els nous comptadors. També es parla de sobre 

l'obligatorietat d'instal·lació, preu i costos i sobre l'impacte a la salut de les persones que pot 

representar la seva posada en funcionament. 

 

Els tallers són gratuïts però cal un mínim de 8 inscrits per a la realització. Les sol·licituds es fan a 

través de la Fàbrica del Sol. 

 

Per qualsevol dubte o ampliació de informació es facilita el següent correu: 

carregatdenergia@bcn.cat 

 

Seguidament fa una breu presentació dels Punts d’Assessorament Energètic 

 

Enguany l’Ajuntament ha posat en marxa 10 Punts d'Assessoria Energètic. En el cas de Sant 

Andreu, està ubicat al carrer Joan Torras, 49. 

És un servei  universal, que ofereix la informació i l’atenció necessàries per: 

    Exercir els teus drets energètics 

    Rebre assessorament sobre les factures de l’electricitat, l’aigua i el gas 
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    Fer tràmits i gestions amb les companyies subministradores 

    Fer gestions per evitar el tall de subministraments o per restablir-lo, si ja s’ha produït 

    Reduir la despesa energètica 

    Donar suport en el procés de sol·licitud dels ajuts a la rehabilitació energètica del teu edifici 

 

El tallers que ofereixen (un total de 52 tallers per zona, cada zona són dos Districtes i, en el nostre 

cas, Sant Andreu i Sant Martí) són, d’una banda els del programa Carrega’t d’Energia i per una altra 

banda , altres necessitats comunitàries que es detecten a través de l’atenció/consultes/demandes a 

l’Oficina. 

     

Per a més informació es pot consultar el web http://energia.barcelona/ 

 

Pel que fa al programa d’activitats de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, que tindrà lloc 

cap a la segona quinzena de juny, la idea és que es visitin 10 instal·lacions interessants  quant a 

temes energètics (una a cada districte) i que a més es puguin oferir activitats complementàries per a 

tota mena de públics. 

 

En el cas del Districte de Sant Andreu l’equipament a visitar serà el CC de Baró de Viver  i, com 

activitats complementaries,  una activitat familiar i dos tallers: 

 

1) VERDMUT, visita guiada i vermut sostenible.      

Dissabte 17 de juny, a les 12 h GRATUÏT 

Visita guiada al Centre Cívic Baró de Viver, primer equipament sociocultural de l'estat en 

aconseguir el certificat LEED Platinium, el màxim guardó a la sostenibilitat d'edificis a nivell 

internacional, i vermut dedicat a la sostenibilitat  amb  tallers, una subhasta eficient i moltes 

activitats més. 

 

“Circuit Científic Medi Ambient” de 12.30 a 14.30h. 

Fira d'Energia. Tallers familiars  

- Energia i Eficiència Energètica 

- Consum energètic i canvi Climàtic 

- Fonts d'Energia 

- Planeta aigua: Contaminació i consum 

 

 

2) El taller de Mesures per la millora energètica de la llar. 

 

Biblioteca Ignasi Iglésias – Can Fabra 

dijous 22 de juny, a les 19h 

A l’espai American Space (planta baixa). 

 

3) Desmuntem les factures de la llum 

CB Ateneu L’Harmonia 

Dilluns 19 de juny, de 18.30 a 20.30 h  

 

3.- Setmana de la Mobilitat Sostenible  

http://energia.barcelona/


 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

La celebració del Dia sense cotxes  és  el 22 de setembre però, atès el desenvolupament de la 

passada  edició i en pro de la millora de la coordinació dels actes i els agents implicats, s’ha vist la 

necessitat de tenir la planificació tancada al juliol i, per tant, les peticions d’infraestructures per a les 

activitats programades es recolliran entre els mesos d’abril-maig. 

 

Es proposen talls de trànsit amb activitats i priorització del pas de vehicles sostenibles en 

determinades vies. És Ecologia Urbana qui centralitza i produeix l’esdeveniment i  des de Districte 

s’impulsa la participació i es gestiona  els talls de territori 

 

S’ha informat a Centres cívics i equipaments culturals, Escoles i formacions musicals i Membres del 

Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat. De moment s’han rebut propostes de: 

- CC Navas 

- Col·legi d’Educació Especial Sants Innocents 

- Escola Sants Innocents 

Hi ha altres propostes en preparació:  

Centre Cívic Trinitat Vella – Biblioteca Trinitat Vella 

Barcelona en Comú 

Equipaments Sant Andreu: Biblioteca II Can Fabra, CMCP, CC Sant Andreu,  

La Lira, CB L’Harmonia 

CC Bon Pastor 

 

Dins la Setmana de la Mobilitat Sostenible també se celebra el Park(ing) Day (normalment el 

divendres anterior). El Park(ing) Day és un esdeveniment anual que es realitza a més de 170 ciutats 

de tot el món, on diverses entitats ambientals, d’arquitectura, artístiques, socials, veïnals,…, i la 

ciutadania en general, transformen de forma temporal places públiques d’aparcament de cotxes en 

parcs, jardins i altres formes d’espai públic, amb l’objectiu de donar a conèixer la necessitat d’un 

model de ciutat més sostenible 

El termini per recollir les propostes és fins al 30 de juny  i la valoració i retorn  es farà el mes juliol. 

 

5. Precs i Preguntes 
 

Es demana informació per a la propera sessió sobre l’acord del Plenari de 12/2015 en relació al 

canvi d’enllumenat públic a LED 

 

Sense cap tema més a tractar, es dóna per finalitzada la sessió   

 
 


