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Descripció de la iniciativa

El Pla d’energia participatiu (PEP) orien-
ta les activitats, la formació i els espais 
de reflexió creats amb la complicitat 
d’entitats i experts en la matèria per sen-
sibilitzar els veïns, per fer-los partícips 
del projecte i desenvolupar accions pràc-
tiques i eficaces . El desplegament del 
PEP, en el conjunt de vessants de la vida 
del barri, es porta terme a través de grups 
de treball . Entre altres:

•  El grup d’alimentació promou la des-
centralització energètica a través de la 
producció pròpia d’aliments, la recupe-
ració de l’espai públic i la sensibilització 
sobre el consum alimentari.

Pla d’energia participatiu de  
Sant Martí de Provençals i la Verneda i la Pau
Repensar l’energia de barri,  
de manera compartida i en comunitat

•  El grup del PEPdalera promou la mobi-
litat sostenible a través de la realització 
de tallers, com ara el de creació d’una 
bicicleta generadora d’electricitat. 

•  El grup de l’Observatori Local d’Energia 
promou l’estalvi energètic (mitjançant 
auditories energètiques en edificis pú-
blics), la generació local d’energia (amb 
estudis de potencial solar fotovoltaic 
de les teulades) i la formació (factures 
energètiques, comptadors intel·ligents 
per controlar el consum dels electro-
domèstics, etcètera).

•  El grup de la Xarxa d’Intercanvi i Co-
neixements organitza sessions de 
projecció i debat sobre documentals 

El Pla d’energia participatiu (PEP) dels barris de Sant Martí i la Verneda i la Pau és 
un pla d’acció comunitari i un espai de trobada de veïns i entitats per generar ac-
cions d’estalvi energètic, d’augment de la resiliència de les llars i col·lectiva, i 
d’apoderament i autogestió de la comunitat per tenir menys dependència dels com-
bustibles fòssils.
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de temàtica social, així com mercats 
d’intercanvi per sensibilitzar sobre el 
cicle de vida dels béns de consum.

•  El grup de comunicació viva fomenta 
el diàleg, la convivència i l’empatia per 
aconseguir més opcions i escenaris de 
transformació transversal, compromís i 
generació de confiança.

Durada: El projecte es va iniciar el mes de 
novembre del 2011 .

Valors destacables de la bona pràctica: 
Col·laborativa, d’impacte econòmic, am-
biental i social, reproduïble i eficient .

Impulsors: Barcelona en Transició, Espai 
Ambiental, EcoUnion, Agència d’Energia 
de Barcelona, IGOP-UAB, Ajuntament de 
Barcelona .

Contacte: plaenergiaparticipatiu@gmail .
com

Col·laboradors: Associacions i veïns de 
Sant Martí de Provençals i la Verneda i la 
Pau, Raons Públiques (Arquitectes sense 
Fronteres), Producciones Callejeras, Bi-
ciclot, Metal-Ink, IES Joan d’Àustria, ETP 
Clot, Escola La Pau, Fundació Joia, Asso-
ciació de Consumidors Gira-sol de Sant 
Martí, Coordinadora d’Entitats Verneda, 
Xarxa d’Intercanvi Sant Martí - la Verne-
da, Sant Martí - la Verneda en transició .

10 edicions del Mercat d’Intercanvi, 
50 participants / edició

1 Dinar de Sobrats, 
3 dinars populars, 80 participants

4 edicions de Taronjada Resilient, 
30 participants / edició

4 tallers de factures elèctriques, 
20 participants / taller

20 docufòrums, 20 participants 
/ sessió

10 tallers d’intercanvi de conei-
xements i serveis, 10 partici-
pants / taller;

16 famílies en activitats de comp-
tadors intel·ligents (8 amb comp-
tadors intel·ligents i 8 sense)

Indicadors associats
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