
 
 

 

ANEM AL MERCAT 
 

«Anem al mercat» consisteix en una oficina itinerant que es desplaçarà als mercats dels 

municipis sol·licitants per fer difusió de la campanya de sensibilització energètica. Els objectius 

són el foment de l’estalvi energètic i el coneixement dels hàbits i les característiques físiques de 

les llars de la població que participi a la parada. 

 

Simbolitza la parada de mercat que coneixem des de fa anys, però que ofereix consells sobre 

com fer un ús energètic eficient a casa nostra. Aquesta podrà tenir diversos espais: cuina, 

electricitat, climatització i manteniment de la llar, en els quals els visitants obtindran diferents 

consells d’ús per a cada un dels elements de casa seva. 

 

En quan a les actuacions a realitzar per l’empresa contractista es realitzaran en aquells mercats 

que determini el Centre Coordinador del territori. Cada actuació tindrà una durada de 3 hores i 

serà realitzada per dos tècnics (un d’intervenció social i un d’eficiència energètica) 

 

Metodologia 

Hi hauran dos tipus d’actuacions: mercat entre setmana i mercat en cap de setmana. 

 

Mercat entre setmana  

Es farà una actuació entre setmana. La parada energètica serà present als mercats municipals 

sol·licitants del programa i quantificats als presents plecs de 10 hores a 13 hores 

aproximadament durant un dia de mercat entre setmana escollit entre el Centre Coordinador i 

l’empresa contractista.  

 

Estarà formada per dos persones: un tècnic d’intervenció social i un tècnic en eficiència 

energètica que desenvoluparan l’activitat i es dirigiran a la ciutadania per mostrar-li que 

modificar els hàbits de consum a les llars pot incidir tant en l’economia com en l’eficiència i la 

sostenibilitat energètiques. Cada zona de la parada és pensada per a un públic diferent i per 

explicar actuacions específiques segons els usos que facin de l’energia a casa seva.  

 

Durant les 3 hores de sessió les dues persones que dinamitzin l’activitat del mercat hauran de 

fer unes enquestes segons el model facilitat per la Diputació de Girona en les quals 

intercanviaran la informació de l’enquesta per material de la parada. El material a intercanviar 

serà subministrat per la Diputació de Girona. 

 

També es recolliran les inquietuds de la gent i es valorarà (des del centre coordinador) de si cal 

fer una sessió formativa o informativa a la població del municipi. 

 

A més a més, les persones que col·laborin en l’enquesta participaran en un sorteig d’un estudi 

energètic de petit format per a casa seva que realitzarà una altra empresa.   



 
 

Mercat de cap de setmana 

Es farà una actuació el cap de setmana. Serà exactament igual que el “mercat entre setmana” 

amb l’única diferència que es realitzarà durant el cap de setmana i dins les 3 hores de durada 

s’haurà de dedicar una hora i mitja a un taller per les famílies per part de un dels dos tècnics.  

 

Aquest taller es podrà realitzar en un punt de la mateixa parada i consistirà en la construcció 

d’una espai de l’habitatge mitjançant uns “Lego’s” subministrats per la Diputació de Girona.  

 

Ubicació i data 

La parada s’ubicarà al lloc que determini l’ens local (centre coordinador), que sigui un lloc de pas 

pels usuaris del mercat, amb il·luminació suficient i amb prou espai per muntar un petit envelat 

(si cal) de dimensions màximes de 3 x 3m. Les instal·lacions necessàries de connexió elèctrica 

(en cas que es necessiti) les facilitarà l’ens local. 

 

La data l’acordaran el Centre Coordinador i l’empresa contractista i no podrà solapar-se amb 

altres activitats d’«Anem al mercat» del mateix programa dels diferents municipis de la 

demarcació. 

 

  


