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Ecoserveis desenvolupa productes i serveis dins l’àmbit de les energies renovables i l’eficiència 

energètica. A continuació trobareu els projectes més destacats del 2013. 
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I. Introducció _________________________________________________________________________ 

 
Durant l’any 2013 ECOSERVEIS ha realitzat diferents activitats i projectes, sempre des de la perspectiva 
de millorar la cultura energètica de la societat. La seva finalitat és oferir a la població aquella informació 
necessària per tal de fer un bon ús de l’energia, fomentant l’estalvi energètic i l’ús de les energies 
renovables, tot conscienciant a la població del que això suposa per al medi ambient. 
 
Només a tall d’exemple, ECOSERVEIS ha dut a terme, xerrades i tallers envers l'eficiència energètica i el 
canvi climàtic, ha aportat dades sobre la situació actual envers la pobresa energètica i ha potenciat la 
formació a partir dels seus cursos. 
 
La memòria que presentem a continuació és un resum de tot el que ha estat realitzat en els diferents 
àmbits d’actuació. 
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II. Pobresa energètica ______________________________________________________________ 

 
Ecoserveis és l’entitat pionera en la lluita contra la pobresa energètica al nostre país. Any rere any, des 

de 2007, treballem per combatre aquesta nova prioritat social. L’any 2013 ha estat l’any del 

reconeixement d’aquesta problemàtica i ha tingut força repercussió mediàtica. Ecoserveis, ha seguit amb 

les seves tasques d’incidència política, formació, acció, comunicació i planificació.  

 

Fuel Poverty Group: Xarxa per a 

l’eradicació de la pobresa energètica en 

col·lectius en situació de fragilitat social 

Ecoserveis i l’Associació Benestar i Desenvolupament  han impulsat durant l’any 2013 un Programa 

d’Accions d’Incidència Directa amb l’objectiu de reduir i/o combatre la pobresa energètica que afecta a 

les persones que es troben en situació de major fragilitat social. L’objectiu general del projecte és 

disminuir la pobresa energètica entre els col·lectius més vulnerables per tal d’evitar les conseqüències en 

la salut, l’economia i el rendiment físic i cognitiu a través d’un programa de formació i difusió que 

incrementi l’eficiència energètica a les llars, apoderi el rol de les persones com a consumidors informats i 

fomenti estratègies d’estalvi en les factures. 

El projecte Fuel Poverty Group en xifres: 

Nombre de persones voluntàries formades: 28 persones en dos cursos de formació. 

Nombre de persones beneficiàries de la capacitació energètica: 174 persones.  

Nombre de sessions de capacitació realitzades fins al moment: 13 sessions. 

Nombre de persones ateses: 175. 

Aparició en mitjans 

Mitjà Notícia /Titular Data 

La Directa Energia contra la pobresa 10 de juliol 

EuropaPress Alertan de que un millón de catalanes no podrán encender 

la calefacción por no poder pagarla 
20 d’octubre 

ABC Casi un millón de catalanes no podrán encender la 

calefacción este invierno 
22 d’octubre 

La pobreza energética causa asma, artritis, ansiedad y 

muerte prematura 
22 d’octubre 

El Periódico Gairebé un milió de catalans no podran encendre la 

calefacció aquest hivern 
22 d’octubre 

Desesperació energètica 24 de desembre  
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La Vanguardia La pobreza energética causa asma, artritis, ansiedad y 

muerte prematura 
22 d’octubre 

Ecoavant Facturas que dejan helado 22 d’octubre 

20 Minutos Un milió de catalans no poden pagar la calefacció  23 d’octubre  

Diari Ara Un milió de persones no podran encendre la calefacció 23 d’octubre 

324 web Prop d’un milió de catalans no podran encendre la 

calefacció aquest hivern 

23 d’octubre 

El Punt Avui Un milió de persones no podran encendre la calefacció 23 d’octubre 

 La pobresa energètica entre al codi de consum 5 de desembre 

 Factures sota la lupa 28 de desembre  

Público.es Más de cuatro millones de personas sufren pobreza 

energética en España 
21 de desembre 

El País Tregua eléctrica contra el frío 18 de novembre 

Cientos de pobres energéticos quedan al margen de la 

tregua de la Generalitat 
12 de gener 

L’Econòmic Reforma conjuntural, no pas estructural 20 de desembre 

 

Mitjà Notícia /Titular Data 

RAC1 El món -Informatius 21 d’octubre 

El món -Informatius 24 de desembre 

Ràdio 4 El matí a 4 bandes 28 d’octubre 

Maneres de viure 26 d’octubre 

El millor de cada casa 25 d’octubre 

Ràdio Canet La Rierada –Segona Hora 7 de gener 

la xarxa Matins en xarxa 30 d’octubre 

Per saber-ne més...: Aquest hivern milers de famílies 

catalanes no podran permetre's encendre la calefacció 
30 d’octubre 

La SER Consumidor 24 de novembre 

 

Mitjà Programa i Notícia Data 

BTV Connexió Barcelona (connexió en directe) 23 d’octubre 

Informatius: Reportatge del projecte com a experiència de 

treball en eficiència energètica i reducció de la pobresa  

23 d’octubre 

Informatius: Mig centenar de persones es concentren amb 24 d’octubre 
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mantes i espelmes contra la pobresa energètica 

RTVE L’Informatiu 25 d’octubre 

Repor 20 de desembre 

TV3 Entrevista 3/24 29 d’octubre 

Els Matins 30 d’octubre 

Telenotícies migdia 30 d’octubre 

Telenotícies migdia 4 de desembre 

 

Mitjà Notícia /Titular Data 

Xarxanet Voluntaris contra la pobresa energètica 21 d’octubre 

Acord Ciutadà per una 

Barcelona Inclusiva 

Voluntaris contra la pobresa energètica 21 d’octubre 

S’Arjau Voluntaris contra la pobresa energètica 21 d’octubre 

Entitats Catalanes d’Acció 

Social 

Projecte d’Ecoserveis i ABD per combatre la 

pobresa energètica entre els col·lectius més 
vulnerables 

22 d’octubre 

Associació Salut i 

Agroecologia 

Acció contra la pobresa energètica 23 d’octubre 

Ambientum La pobreza energética entra en el debate público 

en España 
20 de novembre  

COAMB El COAMB dóna suport a la lluita contra la pobresa 

energètica 
10 de desembre 

Urban Ecology Fuel Poverty  14 de gener 

 

Més informació sobre la iniciativa a: www.energiajusta.org / www.cultivarenergia.org 

 

http://www.coamb.cat/index.php?contingut=43&id=1049&amplia=1049&any=&mes=#not0
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=43&id=1049&amplia=1049&any=&mes=#not0
http://www.energiajusta.org/
www.cultivarenergia.org
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Formació en pobresa energètica 
 

El curs de 10 hores sobre capacitació en pobresa energètica que impartim 

a voluntaris ha estat reconegut per l’Escola de Voluntariat de la 

generalitat de Catalunya. 

 

Dossiers del Tercer Sector: “La pobresa energètica a Catalunya. 

Situació actual i propostes d’acció”. 

Ecoserveis ha elaborat aquest dossier per a la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 

Catalunya, enfocat a entitats que actuen en aquest àmbit. 

Creu Roja: Ecoserveis ha col·laborat en el vídeo de Creu Roja 

sobre “Pobresa i exclusió” parlant sobre la pobresa energètica a 

Catalunya.  

 

Grup de Treball sobre Pobresa Energètica a Catalunya: Ecoserveis ha impulsat 

durant el 2013, juntament amb l’ICAEN i la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, un grup de treball 

per identificar la situació de la pobresa energètica a Catalunya i dissenyar actuacions per fer-hi front. En 

aquest grup de treball també hi ha participat la Creu Roja, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, 

l’Agència Catalana de Consum i Habitatge Social de la Generalitat de Catalunya. Aquest grup actualment 

s’ha dissolt, ja que les entitats participants ja treballen el tema des d’altres marcs de diàleg que inclouen 

altres institucions i entitats del territori. 

 

Escola d’Estiu Som Energia: Ecoserveis va presentar la situació de la pobresa energètica a 

Catalunya i va participar al debat sobre possibles solucions des d’aquesta cooperativa d’energia verda. 
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Bona Energia a la Barceloneta 
Bona Energia a la Barceloneta és el nom d’una campanya duta a terme per La Fàbrica del Sol amb la 

col·laboració d’Ecoserveis, que ha estat pensada per sensibilitzar la ciutadania en una qüestió ambiental  

tan important com és el consum d’energia. És una campanya destinada als veïns i veïnes del barri de la 

Barceloneta que va començar el contacte directe amb els veïns el 17 de gener de 2013 i que ha durat fins 

a dissabte 23 de febrer de 2013. 

Per preparar, dissenyar i dur a terme aquesta campanya s’ha comptat amb l’assessorament i el suport 

tècnic d’Ecoserveis. La campanya s’ha realitzat en el marc del Pla de Barris de la Barceloneta, a través del 

programa de millora ambiental.  

Ecoserveis ha realitzat l’informe tècnic de la monitorització energètica de dues llars i ha analitzat els 

casos especials de pobresa energètica. En aquest tema en particular, Ecoserveis ha publicat un estudi de 

potencial d’estalvi econòmic  d’un habitatge en particular que podia estalviar 240 € bimensuals amb 

només una petita assessoria tarifària. 

 

Projecte RELS 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya participa i coordina el Projecte de cooperació transfronterera 

RELS (Rénovation Energétique des Logements), que es va signar el 21 d’octubre de 2011 i que té una 

durada de 40 mesos.  

L’objectiu general del projecte és la millora de l’eficiència tèrmica i energètica dels edificis d’ús 

residencial i social situats a l’entorn de la mar Mediterrània, mitjançant la promoció 

de l’ús d’energies renovables i la millora de l’eficiència energètica de l’envolupant 

tèrmica i dels equipaments. 

Sent edificis d’àmbit social hi havia casos de pobresa energètica que calia analitzar i, 

per això, es va decidir comptar amb Ecoserveis per fer l’anàlisi energètic. 

Ecoserveis ha realitzat la monitorització energètica i de confort tèrmic a vuit 

habitatges dels edificis de Barcelona i Taradell. Aquest estudi inclou el seguiment del consum global 

d’electricitat, del termos, dels radiadors, la temperatura, la humitat i el CO2. Juntament amb la 
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monitorització, Ecoserveis assitia als inquilins per millorar les seves condicions de salubritat i reduir els 

seus consums energètics. 

 

 

Formació en pobresa energètica a professionals 
 

A l’octubre,  vam realitzar un curs de formació en pobresa energètica a Madrid 

pels professionals d’habitatge i serveis socials de la xarxa europea EAPN amb un 

total de 15 assistents. 

 

Jornada de pobresa energètica  

 

En el marc de la Setmana de l’energia, l’Institut Català de l’energia (ICAEN) va 

organitzar una jornada sobre pobresa energètica en la que Ecoserveis va 

participar. 

 

Participació en el grup de treball de consumidors 

vulnerables de la Comissió Europea 

 

Durant tot el 2013 hem seguit participant activament en el Vulnerable Consumer’s Group de la Comissió 

Europea a Brussel·les del que formen part organitzacions diverses dels diferents Estats membres. Fruit 

del treball de l’any, al Novembre es va presentar l’informe Vulnerable Consumer Working Group 

Guidance Document  on Vulnerable Consumers, November 2013 que es pot descarregar en aquest 

enllaç: 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm
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III. Consumidor Energètic______________________________________________________ 

 

La informació, protecció i suport a l’usuari d’energia, sempre ha 

sigut una de les prioritats d’Ecoserveis. 

L’any 2013 s’han fet força tallers, xerrades i càpsules formatives 

a diferents entitats i municipis amb l’objectiu de sensibilitzar en 

energia. 

 

 

 

 

Taller d’interpretació de factures 

Aquest taller per a públic general ha sigut un dels més demandats aquest any. En un format dinàmic 

d’unes dues hores, els assistents descobreixen quines part integren les factures de gas i electricitat i 

aprenen a optimitzar i escollir la millor opció disponible. 

Durant l’any 2013, aquest taller s’ha fet a La Fàbrica del Sol (Barcelona), a Castellterçol, a Moià, a 

Hostalets de Pierola, Parets de Vallès, Santpedor, Torrelles i Viladecans amb més de 150 assistents. 

 

 

 

Càpsules formatives a professionals 
A banda d’oferir suport al públic general en qüestions de consum i energia, durant aquest any hem 

format a professionals de l’Autoritat Catalana de la Competència en mercat elèctric i als professionals de 

consum de la Diputació de Barcelona en un curs de certificació energètica. 

 

 

 

Punts d’informació 
Una bona forma d’assessorar energèticament a les famílies és instal·lant punts d’informació al carrer i 

donar informació personalitzada. En el marc de la Setmana de l’energia al mes de juny, vam participar en 

l’activitat Energia fresca al Mercat al  Mercat de la Barceloneta, assessorant en energia als clients del 

mercat. 
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Campanya “Bajatelapotencia.org” 

 

Divuit associacions vam organitzar la campanya bajatelapotencia.org amb l’objectiu d’informar al ciutadà 

de la possibilitat d’optimitzar la potència contractada a la llar. 

Ecoserveis va adoptar una paper molt actiu en una campanya centrada en assessorar l’usuari per fer 

front a la pujada de la factura elèctrica que podia arribar fins al 50%. 

Al següent enllaç es pot veure un vídeo d’una de les accions que vam dur a terme: 

https://www.youtube.com/watch?v=PF1HaMIbb98 

Entitats signants: Agaen (Cluster Gallego de Autoconsumo Energético), ANAE (Asociación de los 

Consumidores de Energía), Anpier (Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica), COAG 

(Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), Ecoserveis (Cultura Energética Española), 

Eurosolar España (Asociación Europea por las Energías Renovables), la Federación Regional Asociaciones 

Vecinales de Madrid, Fundación Renovables, Greenpeace, Oxfam-Intermom, Intiam Ruai, Observatorio 

RSC, OCU (Organización Consumidores y Usuarios), la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, 

SEO/Birdlife, UCE Asturias y WWF. 

Més informació sobre la iniciativa a: www.bajatelapotencia.org

http://www.bajatelapotencia.org/
https://www.youtube.com/watch?v=PF1HaMIbb98
www.bajatelapotencia.org
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IV. Educació 

______________________________________________________________________ 

 Apunta’t al canvi: aquesta exposició que analitza el canvi climàtic des de diverses disciplines 

(biologia, filosofia, salut, política, etc.) ha estat present en diversos centres educatius de Catalunya. 

 

 Expo kW: L’objectiu de l’exposició és oferir de forma 

resumida i entenedora un seguit de respostes a tots 
aquells dubtes i preguntes que sempre ens formulem 
envers el món de l’energia. Varies escoles de Catalunya 
l’han tingut uns dies per poder treballar el tema amb els 
alumnes.  

 

 

 Taller sobre “Educació ambiental” (Institut Narcís Monturiol de Barcelona): 
Ecoserveis va realitzar un taller amb els alumnes del CFGS d’Educació i Control Ambiental per tal 
d’oferir-los una visió de les sortides professionals en aquest àmbit.  

 

 Jornada “Escoles energètiques” de l’Ajuntament de Sabadell: Ecoserveis va ser 

present en aquesta xerrada per buscar sinèrgies educatives amb altres actors, participant al diàleg 
inicial amb Will Foreman, president d’APERCA (Associació de Professionals d’Energies Renovables de 
Catalunya). 

 

 Participació al European Day for 
Environmental Education toward Sustainable 
Development (Lyon) 

 

Ecoserveis va participar activament en aquesta jornada 

europea que tenia per objectiu l’intercanvi d’experiències 

entre diferents països sobre la manera d’enfocar l’Educació 

pel Desenvolupament Sostenible, els reptes, les estratègies 

territorials i el treball amb diferents actors. 
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 Participació al 1r Congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (La 
Pedrera, Barcelona) 

Ecoserveis va presentar algunes de les seves activitats davant de diverses entitats catalanes al 1r Congrés 

del Tercer Sector Ambiental de Catalunya. 

 

 Xarxa Changing with the Climate 

Durant el 2013 Ecoserveis ha continuat coordinant, dinamitzant i difonent la xarxa internacional 

Changing with the Climate, una xarxa educativa que lluita contra el canvi climàtic des de l’educació, i de 

la qual Ecoserveis és fundador. 

 

Es tracta d’una xarxa educativa que uneix escoles i classes disposades a fer 

front als impactes del Canvi Climàtic a nivell global i aportar idees i accions 

amb la finalitat de mitigar o adaptar-se a aquests canvis. 

 

La xarxa facilita als docents un recull de recursos per a facilitar al professorat 

diferents eines per treballar en un tema tant multi disciplinar com és el canvi climàtic 

Enguany la Trobada Anual d’escoles de la xarxa ha tingut lloc a Szentendre (Hongria) i dues escoles 

catalanes has estat presents, l’Escola Tecnos de Terrassa i 

l’Institut Miquel Martí i Pol de Cornellà (aquesta última ha 

resultat guanyadora del Concurs Anual de la Xarxa). 

 

 Xerrada “Climate Change at vocational 
Schools”:  

En el marc de la Trobada Anual de la Xarxa Changing with the Climate, Ecoserveis va liderar el debat 
sobre la importància d’introduir el canvi climàtic en els programes d’educació professional. 
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V. Energies Renovables __________________________________________________________ 

 

· Formació en energies renovables 

Durant l’any 2013 hem seguit la nostra tasca docent en energies renovables en l’àmbit de l’educació 

formal: 

 

· International University Study Centre (IUSC) 

Docència de tres cursos en modalitat distància de postgraus i màsters 

d’energies renovables i medi ambient.Durant aquest any hem format a 

més de 100 alumnes. 

 

· Educacioonline- Universitat Oberta de Catalunya 

Aquest 2013, hem seguit amb la docència dels cursos d’extensió 

universitària en energia solar tèrmica i fotovoltaica que s’imparteixen des 

de la plataforma de la UOC 

· Meteo Renovables 

Meteo Renovables t'ensenya la proporció de necessitats energètiques que podries cobrir amb energies 

renovables, basant-nos en dades meteorològiques reals. 

 

El sol i el vent no són només variables meteorològiques sinó que també són 

fonts renovables que poden donar resposta a la nostra demanda d'energia. 

Amb Meteo Renovables pots saber quin percentatge d'electricitat o aigua 

calenta podries cobrir gràcies al sol, si tinguessis una instal·lació fotovoltaica o 

tèrmica a casa, i el nombre de llars a la teva regió que es poden proveir gràcies 

a la producció dels parcs eòlics instal·lats a teva comunitat autònoma. 

 

Al 2013 s’ha començat a emetre aquest espai del temps i les renovables a 

Barcelona TV, cada divendres. 
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·Publicacions 

 

Guía “Cultiva tu propia energía: 10 alternativas 

renovables para la independencia energètica”. 

 

Aquest document que ens va encarregar l’organització 

Amics de la terra en el marc d’un projecte de la 

Fundación Biodiversidad, apropa a la ciutadania el 

concepte d’independència energètica. A la publicació, a 

part de les bases de l’autoproducció d’energia i de les 

diferents modalitats d’instal·lacions renovables, es 

recullen les experiències de deu projectes reals.  
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VI. Il·luminació _______________________________________________________________________ 

PremiumLight 

 

El projecte PremiumLight involucra a 12 països de la UE per fer 

front a una problemàtica apareguda després de la desaparició de 

les bombetes incandescents. Com comprar una bombeta eficient i 

de qualitat? A través de informació i cursos gratuïts, Ecoserveis ha 

informat a venedors i ciutadans per afrontar aquest dilema 

fàcilment. 

Emmarcat dins d’aquest projecte s’han dut a terme les següents activitats: 

Tallers per a la ciutadania: 

 

El taller d’il·luminació eficient a ciutadania és un curs d’una hora on s’expliquen de manera molt senzilla i 

entenedora els següents temes: 

 La vista 

 Característiques bàsiques de la llum 

 Tipus de tecnologia 

 Possibles afectacions a la salut i al medi ambient 

S’han realitzat, durant el 2013, les següents edicions d’aquest taller: 

 Ferreteria Martí - 20 persones (Abril) 

 La Fàbrica del sol - 20 persones (Febrer) 
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Tallers per a professionals: 

 

El curs per a professionals dura 3-4 hores i s’expliquen els següents temes: 

 La vista 

 Característiques bàsiques de la llum 

 Tecnologia i estat de l’art 

 Normativa i legislació 

 Possible afectacions a la salut i al medi ambient 

 

S’han realitzat, durant el 2013, les següents edicions d’aquest taller: 

 2 x Servei Estació – 40 persones (Novembre) 

 IL3-UB – 40 persones (Abril) 

 2 x COAMB – 40 persones (Abril i Setembre) 

 

Mitjans i publicacions: 

 Programa "El Medi Ambient" de Televisió de Catalunya [veure vídeo] 

 Revista “Habitat Futura” número 49: “Presentación de los primeros resultados de las pruebas de 

laboratorio” (castellà) [llegir article] 

http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4929991/
http://www.premiumlight.eu/uploads/spain/descargas/Habitat_Futura_n49_Especial_Iluminacion.pdf
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 Diari “El Punt Avui”, secció L'Econòmic: “Fer el pas del Watt al Lumen” [llegir article] 

 CosmoCaixa Ecotendències: Presentació del projectr PremiumLight a l’espai Ecotendencias de la 

Caixa - min 14:00 [veure vídeo] 

 Revista “Habitat Futura” número 43: “Presentación del proyecto PremiumLight en España” - 

pàgina 4 (castellà) [llegir article] 

 Revista “Electra” número 178: “Presentación del proyecto PremiumLight en España” (castellà) 

[llegir article] 

 Connexió Barcelona: Presentació del taller d’il·luminació eficient i salut - min 10:24 (Catalan) 

[veure vídeo] 

 Market Place 

 Revista Instalador 

 Global Ecofòrum de Barcelona 

 

http://www.premiumlight.eu/uploads/spain/descargas/Econ%C3%B2mic%20-%20Punt%20Avui%20-%20Premium%20Light%2018gen.pdf
http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/detallenoticia/78832/12603/14017/%5bV%C3%8DDEO-COMPLET%5d-Cap-a-on-va-la-innovaci%C3%B3-en-efici%C3%A8ncia-energ%C3%A8tica
http://www.premiumlight.eu/uploads/spain/descargas/Habitat_Futura_n43_Especial_Iluminacion.pdf
http://www.premiumlight.eu/uploads/spain/descargas/Electra%20-%20Abril%20-%20PremiumLight.pdf
http://www.btv.cat/alacarta/connexio-barcelona/22978/
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VII. Eficiència energètica a la llar _____________________________________________ 

 

Projecte europeu Efficiency 2.1 

 
L’objectiu d’aquest projecte finançat pel programa 

Intelligent Energy Europe és donar suport als consumidors 

domèstics en la compra d’electrodomèstics i equips 

eficients a través d’una aplicació mòbil. El projecte estarà 

actiu fins 2016 i durant aquest primer any s’ha treballat en 

el disseny de l’aplicació per a dispositius mòbils. 

 

Més informació sobre el projecte a:  www.ecogator.es 

 

Energy Express 

Energy Express és un projecte, sota l’encàrrec de l’empresa britànica Reflex Marine, per buscar les 

millors solucions d’estalvi energètic al sector domèstic. D’aquesta 

manera es poden aconseguir grans estalvis amb inversions molt 

petites. Ecoserveis ha sigut l’encarregada de les proves pilot 

realitzades a 10 cases de Barcelona i generar la matriu de decisió 

per escollir les millors opcions d’estalvi. 

 

Auditories energètiques 

 

Durant el 2013, Ecoserveis ha començat a realitzar assessories 

tarifaries com a serveis a particulars i a petits comerços. El 

servei consisteix en una assessoria per trobar la millor 

comercialitzadora elèctrica, la optimització de la tarifa i de la 

potència. Aquest servei s’ha realitzat de forma pilot a un client 

del sector domèstic. Els resultats han sigut bons, aconseguint 

unes reduccions del 40% de l’import de la factura i una baixada 

de potència de 15 KW a 8,05 KW. 

www.ecogator.es
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Tallers d’Eficiència Energètica 

 

Els tallers d’eficiència energètica mostren com estalviar energia a casa amb canvis d’hàbits o bé amb 

petites inversions. La estructura d’aquests tallers s’ajusta a les necessitats de cada client però en tots ells 

es toquen els següents temes: 

 Com consumim l’energia a casa 

 Estalvia en la teva factura 

 Estalvia energia 

 Solucions “low-cost” per a casa teva 

Durant el 2013, Ecoserveis ha fet les següents edicions d’aquest taller: 

 Hostalets de Pierola – 20 persones (Abril i Maig) 

 Viladecans – 20 persones (Novembre) 

 Mitjans 

 Generació Digital 
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VIII. Geotèrmia ______________________________________________________________________ 

Projecte GroundMed 

El projecte GROUND MED té com a objectiu principal instal·lar vuit bombes de calor geotèrmiques d’alta 

eficiència (SPF>5) en diferents emplaçaments del sud d’Europa, essent un d’ells la Fàbrica del Sol a 

Barcelona. Durant l’any 2013 Ecoserveis ha organitzat diferents visites a la instal·lació i també millores en 

el seu funcionament. 

El funcionament d’aquesta màquina es pot veure online a través de la pàgina web: 

http://groundmed.isr.uc.pt/GroundMED/realtime.php?id=2.  

A més a més, Ecoserveis ha produït i realitzar un vídeo explicatiu de la tecnologia Geotèrmia per tal de 

poder difondre aquest tipus de tecnologia a través de mitjans digitals.  

 

El vídeo està disponible a la pàgina de Vimeo: http://vimeo.com/57518673. 

Tallers 

El taller de geotèrmia de baixa temperatura és una presentació molt senzilla de com funciona i quin és el 

potencial d’ús de la tecnologia de bomba de calor amb geotèrmia de baixa temperatura. 

Es tracten els següents temes: 

 Com està feta la terra? 

 Possibilitats de la geotèrmia 

http://groundmed.isr.uc.pt/GroundMED/realtime.php?id=2
http://vimeo.com/57518673
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 Principi de funcionament d’una bomba de calor 

 Geotèrmia per a la climatització d’habitatges 

 

S’ha realitzat una edició d’aquest taller durant el 2013: 

 El torrent dels maduixers – 60 estudiants (Octubre) 

 

Mitjans: 

 

· Euronews: http://www.euronews.com/2013/04/22/down-to-earth-energy/ 

· Programa “el Suplement” de Catalunya Ràdio 

· Programa “Via Lliure” de RAC 1 

http://www.euronews.com/2013/04/22/down-to-earth-energy/
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XIX. Electricitat verda ______________________________________________________________ 

 
EKOenergy és una xarxa de 27 ONG de l’àmbit ambiental de 21 
països de la UE i Ecoserveis n’és membre fundador. Junts, volem 
promoure l’ús de l’electricitat renovable a Europa. 
 
 
EKOenergy també és el nom de la primera i única etiqueta 
europea d’electricitat. Durant 2013, s’ha treballat per ampliar la 
xarxa i definir els criteris de sostenibilitat de l’ecoetiqueta a nivell 
europeu. 
 
El 23 de gener de 2013 vam organitzar una audiència pública al 

Parlament Europeu a Brussel·les sobre els consumidors en el 

mercat d’electricitat verda. 

Autoritats i parts interessades van discutir sobre els avenços, 

reptes i oportunitats. 

 

EKOenergy veu la falta de confiança com una de les barreres 

principals pel que creu que, una major participació 

d’organitzacions de consumidors i ONGs, pot ajudar a promoure 

l’ús d’electricitat provinent de fonts d’energies renovables entre els consumidors.  

 

Més informació de la xarxa EKOenergy a: www.ekoenergy.org 

 

 

www.ekoenergy.org
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X. Jornades _______________________________________________________________________ 

XVI Fòrum de l’Energia Sostenible #FESCOM14 

 

Ecoserveis ha organitzat un any més el Fòrum de l’Energia 

Sostenible, que celebrava la XV edició. Aquest any el tema central 

va ser explorar “L’electricitat verda a la UE, des del productor al 

consumidor”. 

Aquest any vam comptar amb ponents com Ferran Tarradellas, José 

Vicente Barcia i Anna Diloy. 

 

 

Jornada Democratització de l’Energia 
En el marc del lliurament de premis Solar 2013 que realitza l’Associació Eurosolar Espanya, Ecoserveis ha 

organitzat una jornada per debatre sobre els aspectes socials i polítics d’un bé bàsic i estratègic com és 

l’energia. Per aquesta jornada hem comptat amb ponents com el Vicenç Navarro (Universitat Pompeu 

Fabra), el Sergio de Otto (Fundación Renovables) i Javier García Breva (ex-Director de l’IDAE i President de 

la Fundación Renovables). 

Congrés d’Energia de Catalunya (CoENERCat) 
Ecoserveis ha estat co-organitzador del 1r Congrés d’Energia 

de Catalunya, que va tenir lloc a les 4 capitals de província 

catalanes (Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida). Aquest 

congrés va aglutinar els diferents agents del sector per 

tractar els aspectes més rellevants de l'energia relacionats 

amb els recursos, la innovació i la sostenibilitat.  
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XI. Altres activitats ______________________________________________________________ 

 

· IV Congrés del Tercer Sector Social de 

Catalunya 
Del 27 al 29 de novembre de 201e es va celebrar al Centre de Convencions 

Internacionals de Barcelona el IV Congrés del Tercer Sector Social a Catalunya amb 

gairebé 2.000 participants. Ecoserveis va presentar, juntament amb ABD, el 

projecte Fuel Poverty Group en l’espai Àgora d’experiències amb molt bona acollida.  

 

· Participació al cicle de debats “Canvi d'època al tercer 

sector” 

Ecoserveis segueix implicat en la construcció i el reconeixement del tercer sector com un actor 

fonamental en la societat. En aquest cas, Ecoserveis ha col·laborat amb l’Observatori del Tercer Sector 

en la moderació del debat “Noves competències clau per construir organitzacions del segle XXI”.  

 

 

 

 

· Conferència “Open Strategies for Energy and regional 

development” al European Congress of Emerging Regions 

(COEER): 

 

 

En el marc d’aquesta trobada entre diversos actors de regions europees 

implicades en la innovació per al desenvolupament sostenible, 

Ecoserveis va realitzar una conferència sobre les estratègies que es 

poden dur a terme a nivell regional per fomentar un model energètic 

sostenible socioambiental i econòmicament.  
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- Acció “Dret al Sol”: Ecoserveis va participar a 

aquest acte reivindicatiu contra el Decret del govern 

penalitzant l’autoconsum elèctric. 

 

 

 

 

· Participació al Marketplace ambiental organitzat pel 

grup EMAS (Sant Cugat del Vallès): 

Ecoserveis ha presentat els projectes Premium Light i Efficiency 2.1, per tal de buscar sinèrgies amb 

empreses presents al Marketplace. 
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XII. Les nostres xarxes socials ___________________________________________________ 

Conscients de la importància de mantenir-se connectats amb els nostres usuaris i clients mitjançant els 

nous canals de comunicació, Ecoserveis hi participa activament. 

Actualment el nostre compte de twitter compta amb 2.100 seguidors i a 1.000 persones els agrada la 

nostra pàgina de Facebook. 

A més, la majoria dels materials que publiquem són disponibles a slideshare i també mantenim canals de 

vídeo a YouTube i Vimeo.  

 

XIII. Formem part de _______________________________________________________________ 

 INFORSE – International 
Network for Sustainable energy 

Ecoserveis és membre d’aquesta xarxa internacional que uneix 140 entitats no lucratives que treballen 
per promoure solucions energètiques sostenibles per reduir la pobresa i protegir el medi ambient. 

 

 Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat (Ajuntament de 
Barcelona) 

Ecoserveis ha estat una de les entitats que ha contribuït al procés 
participatiu impulsat per l’Ajuntament de Barcelona per definir 
principis, objectius i línies d’acció de l’Agenda 21 a Barcelona.  

 

 Acció 21(Ajuntament de Barcelona) 

Ecoserveis també ha participat en aquesta fase de consens sobre el Pla d’Acció per avançar 
col·lectivament cap a l’assoliment dels objectius de l’Agenda 21, assumint així la nostra responsabilitat 
en la construcció d’una Barcelona més sostenible. 

 Eurosolar  

Ecoserveis forma part de l’Associació Europea per les Energies renovables, 

que treballa per promoure les energies renovables des de la incidència 

política i el desenvolupament de plans econòmics per integrar les energies 

renovables al sistema energètic europeu. 

https://twitter.com/Ecoserveis
https://www.facebook.com/EcoserveisCulturaEnergetica?
http://www.slideshare.net/EcoserveisCulturaEne
https://www.youtube.com/user/Ecoserveis1
http://vimeo.com/ecoserveis


Memòria 2013 

29 

 

XIV. Hem treballat amb ____________________________________________________________ 
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