
 
 

PARLEM-NE AL CARRER 

 
«Parlem-ne al carrer» és un conjunt d’activitats formades per diverses actuacions vehiculades 

en set sessions per a la ciutadania de diferent índole que pretén ser un altaveu de la 

sensibilització energètica per a l’estalvi i la millora de l’eficiència energètica en barris o 

municipis. 

 

Les diferents sessions són impartides per dos tècnics (un d’intervenció social i un d’eficiència 

energètica) en el lloc i l’horari que es determini amb l’ens local sol·licitant. 

 

L’objectiu és promoure el coneixement de què consumeixen les nostres llars, com reduir-ne el 

consum i sobretot augmentar el confort de les persones dins de casa seva, creant una atmosfera 

temporal per saber exactament com es tradueix el nostre consum a nivell econòmic i a nivell 

ambiental. 

 

Aquestes sessions tenen una vesant de formació i informació, i una altra de difusió a través de 

la visualització de la despesa energètica mitjançant esquemes pintats a diferents espais públics 

determinats pel municipi.  

 

On i quan 

Les diferents actuacions tenen lloc en un barri o poble que disposi d’un espai neutral (centre 

cívic, espai polivalent, etc.). L’ens local facilitarà un espai comunitari per poder realitzar les 

sessions informatives i de treball i es desenvoluparà seguint el guió establert a continuació. 

 

Les diferents actuacions tindran lloc al llarg de tot l’any i es temporalitzaran en la reunió inicial 

amb l’ens local corresponent.  

 

Com es farà 

Per cada actuació l’empresa contractada dirigirà set sessions de dues hores de durada cada una 

(amb la possibilitat que l’empresa pugui traslladar hores d’una sessió a una altre segons les 

necessitats que aquesta detecti) i realitzada per dos tècnics en els horaris pactats des del centre 

coordinador (preferentment i aproximadament d’11 a 13 h si es fa dissabtes i de 18 a 20 h si és 

entre setmana) i es realitzaran al llarg de l’any. Aquestes sessions són les següents: 

 

 Sessió 1: es penjaran fulls informatius (model i contingut mínim facilitat per la Diputació 

de Girona) de l’acció a les escales de veïns i espais públics de la zona amb informació 

sobre l’acció i sobre els hàbits de consum a les llars. En aquesta informació hi haurà la 

convocatòria en una trobada amb els veïns per al recull d’informació de les factures de 

subministraments bàsics i sobre els habitatges que seran estudiats amb aparells de 

mesura.  

 

 



 
 

 Sessió 2: sessió informativa i de treball en grup per a les veïnes i veïns que participin 

amb el tret de sortida de l’acció al carrer (pintada del primer punt del gràfic). En aquesta 

primera trobada es parlarà dels hàbits de consum energètic a les llars. 

 Sessió 3: Es farà un retorn del consum del veïnatge respecte l’any passat i es farà una 

sessió de treball amb els aspectes que s’han modificat en relació als temes tractats en 

la sessió 1. Es portarà la parada dels mercats per a poder fer el taller al carrer i informar 

sobre l’evolució de l’estudi i aprofundir en els canvis. 

 Sessió 4: Taller de construcció facilitat per la Diputació de Girona per infants i famílies 

per conèixer com influeix els hàbits a casa, l’estat de l’edifici en l’estalvi i l’eficiència 

energètica. 

 Sessió 5: Com hem canviat a casa nostra? Sessió de treball en grup per incentivar que 

els canvis en els hàbits siguin de llarga durada. 

 Sessió 6: Entrevistes i es podrà optar per gravar un vídeo (la Diputació de Girona 

facilitarà el model de protecció d’imatge)  del programa amb la col·laboració dels 

participants de l’activitat pel i per al poble o ciutat. Aquesta sessió opcionalment podrà 

ser conjunta amb altres eixos del programa (escoles, instituts, salut, etc.). 

 Sessió 7: última sessió per fer la última pintada al carrer i poder veure com el què s’ha 

treballat en un any pot canviar els nostres hàbits, l’economia familiar i el medi ambient.  

 

Durant totes aquestes sessions l’empresa s’encarregarà de detectar aquelles famílies mes 

vulnerables i derivar-les a l’Eix 1 del programa (auditories energètiques en llars vulnerables). 

 

Gràfica 

Durant cada sessió que es faci al llarg de l’any es dibuixarà a la part de l’espai públic escollit per 

l’ens local la comparativa de despesa energètica (econòmica i emissions de CO2) en relació amb 

l’any anterior. 

 

L’espai facilitat per l’ens local haurà de ser un lloc públic i de pas. Preferentment la gràfica 

s’haurà de pintar al terra (a l’asfalt) i en cas que no sigui possible es podrà fer en un mur o un 

plafó. Les mides aproximades de la gràfica són de 2m x 3-4m.  

 

 

ADAPTACIÓ PER COVID-19 

Totes les actuacions i sessions descrites anteriorment poden ser adaptes i modificades en motiu 

de l’evolució de la pandèmia de Covid-19 i les restriccions vigents en el municipi sol·licitant en 

el moment de la concessió.  

 

En aquest sentit les sessions passarien a un format online i amb una durada de 1 hora i mitja 

cada sessió. 

 

La gràfica es continuaria fent però sense l’assistència d’usuaris.  


