DE LA PLUJA D’IDEES A L’ACCIÓ:
Projectes del Grup de treball “Energia i canvi climàtic”
IDEA FORÇA: EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Pla de comunicació pel canvi climàtic
Elaborar un Pla de Comunicació de 2 anys que comuniqui les accions que fa la ciutat i les que poden
fer els ciutadans, entitats, escoles...per lluitar contra el canvi climàtic.

Fem pinya contra el Canvi Climàtic (programa d’incentivació per afavorir la sostenibilitat)
Analitzar els recursos existents a nivell educatiu a Barcelona i àmbit supramunicipal -metropolità,
català,...- que permeten explicar les conseqüències del canvi, vertebrar, optimitzar i potenciar aquests
recursos actualitzant o introduint la variable climàtica (introduir els límits locals i globals)

IDEA FORÇA: ESTALVI, EFICIÈNCIA I RENOVABLES

Xarxa per a l’estalvi i l’eficiència energètica
Establir una xarxa de suport de proximitat per a l’estalvi i eficiència energètica (a domicilis, comerços i
equipaments del barri). Per territori i per sectors.
Assentar les bases d’una estructura de referents locals (per barris, superilles) i atenent a una diagnosi
prèvia, que assessori en l’adquisició de béns i serveis ambientalment més sostenibles i més eficients
energèticament, i mantingui instal·lacions d’estalvi i eficiència energètica.

IDEA FORÇA: MOBILITAT SOSTENIBLE

Definir camins escolars segurs amb tecnologia aplicada.

Fomentar l’accés a les escoles a peu, en bicicleta, en transport públic,... aplicant noves tecnologies que
asseguren la seguretat dels infants (dispositius mòbils, app,...). Aplicable a altres col·lectius amb baixa
autonomia com ara persones amb diversitats funcionals, psíquiques o culturals.

Potenciar la bicicleta a l’entorn de la feina a través del préstec temporal del vehicle.
Posar en préstec una flota de bicicletes per als treballadors/es d’un centre de treball, de forma rotatòria.
El vehicle es cedeix també els caps de setmana.

IDEA FORÇA: RESIDUS / ECONOMIA BAIXA EN CARBONI

Recollida porta a porta i ( de SDDR en el cas dels envasos)

Fer una prova pilot, previ bon estudi de les condicions del barri, on hi hagi més oportunitat d’èxit per
implantar una recollida porta a porta de les diferents fraccions, en el cas dels envasos es planteja
implantar el sistema dipòsit devolució retorn.

Punt Verd v.2.0

Fer servir la xarxa existent d’espais del punt verd i altres entitats com a punt de trobada de la multitud
d’iniciatives i serveis promovent la reutilització, upcycling, mineria urbana, reparació, reutilització
distribuïda, etc.

IDEA FORÇA: VERD I BIODIVERSITAT

Projecte Cobertes Mosaic // Re-aprofitem els nostres terrats
Implantar cobertes verdes i agrícoles, impulsar la producció d’energia i l’aprofitament d’aigües pluvials
en 3 tipus d'edificis (administració, zona industrial i comunitat veïns). Verd / Agricultura / Fotovoltaica /
Aigua. Campanya d’aprofitament dels usos dels terrats per generar energia, fomentar l’autoconsum i
millorar l’envolupant tèrmica.

IDEA FORÇA: SALUT I BENESTAR

Reforma passiva i sensibilització activa contra la pobresa energètica
Fomentar les reformes de baix cost passives i acompanyar-les amb instruccions actives per ajudar llars
en situació de pobresa energètica.
1. Reforma amb sistemes passius/baix cost
2. Recomanacions d’hàbits domèstics que afecten el consum energètic i la salut.
3. Vehiculat a través d’un assessor personal.

