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Setmana de l’Energia 2013
SETMANA TÈCNICA
• Jornades organitzades per l’ICAEN
Les jornades tècniques tindran lloc a la Sala Cotxeres del
Palau Robert de Barcelona en horari de matí i es centraran
en els temes següents:
a) Pobresa energètica
b) Mobilitat
c) Biomassa
d) L’energia al món local
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• Jornades organitzades per altres entitats
S’ofereix a altres entitats com ajuntaments, associacions
empresarials, col·legis, agències d’energia, entitats de
l’àmbit energia, Consell de Cambres de comerç de
Catalunya, etc. la possibilitat de realitzar una jornada
temàtica emmarcada dins la Setmana de l’Energia amb el
suport de l’ICAEN.

Setmana de l’Energia 2013
SETMANA TÈCNICA
• Jornada de formació per als gestors energètics de la Generalitat
El programa d’Estalvi i Eficiència Energètica als Edificis i Equipaments de la
Generalitat realitzarà dues sessions formatives als gestors energètics dels edificis
públics durant la Setmana de l’Energia.

• V Congrés KNX Association
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Coincidint amb la Setmana de l’Energia, s’organitza el
5è Congrés KNX a Barcelona, que tractarà de la
tecnologia
d’instal·lacions
aplicada
a
l’eficiència
energètica i l’Smart City.
Dates previstes: 26 i 27 de juny.

Setmana de l’Energia 2013
SETMANA CIUTADANA
• Taller Tu tens la paraula!
Taller amb consells per fer un bon ús de l’energia, i de
participació per conèixer hàbits, accions i expectatives
de la ciutadania respecte l’ús de l’energia.
Material: 6 plafons modulables.
Dinamització: obligatòria a càrrec de l’entitat que ho
sol·liciti.
Altres costos: transport.
• Taller Comptabilitat energètica domèstica
Taller de divulgació consistent en una xerrada on es donen
pautes per disminuir el consum i la despesa energètica a
casa.
Material: pdf amb els continguts del taller, aplicatiu en
línia i comptador intel·ligent per poder-lo mostrar i explicar
el seu funcionament als assistents.
Dinamització: obligatòria a càrrec de l’entitat que ho
sol·liciti.
Altres costos: recollida i retorn del comptador.

Setmana de l’Energia 2013
SETMANA CIUTADANA
• Aprèn a comptar energia
L’ICAEN disposa d’un servei de préstec de comptadors intel·ligents per a la ciutadania a
través de les següents agències locals d’energia de Catalunya:
Agència d’Energia de Vilanova i la Geltrú: 93 814 00 00
Agència Comarcal d’Energia del Maresme: 93 741 1616
Agència d’Energia de Figueres: 972 032 301
Agència d’Energia de Lleida: 973 700 455
Punt d’informació energètic del Ripollès: 972 704 499
Agència d’Energia d’Osona: 93 883 4132
Salut i Medi (Agència d’Energia de Reus): 977 010 062
Agència d’Energia del Pla de l’Estany: 972 573 550
Agència Comarcal de l’Energia de l’Alt Empordà: 972 503 088
L’ICAEN ofereix als ajuntaments la informació en
relació a aquest servei per oferir als ciutadans del seu
municipi

Setmana de l’Energia 2013
SETMANA PETITA
• Joc de taula ECOCASA
Joc de taula per a totes les edats per familiaritzar els
participants amb l’eficiència energètica a la llar.
Les unitats són limitades.
Es lliurarà una unitat per entitat que ho sol·liciti per
utilitzar en biblioteques, ludoteques o com a activitat
infantil.
• Joc L’energia en un dia
Joc de gran format on el participant avança per un
recorregut responent preguntes sobre bones pràctiques de
consum d’energia.
Material: Lona, dau i caixa de guspires, i material per al
dinamitzador.
Dinamització: obligatòria.
Altres costos: transport.
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Setmana de l’Energia 2013
SETMANA PETITA
• Joc en línia L’energia a casa: segueix-li la pista!
Joc interactiu en línia per nois i noies
d’entre 9 i 16 anys per aprendre a fer
un bon ús de l’energia a casa.

• Activitat Pedala amb els Energèdits
Activitat consistent en un scalèxtric on els cotxes
avancen gràcies amb la força del pedaleig d’unes
bicicletes.
Material: circuit d’scalèxtric, 3 maquetes decoratives, 8
cotxes i 6 bicicletes.
Dinamització: obligatòria.
Altres costos: transport, muntatge, dinamització i suport
tècnic.
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Setmana de l’Energia 2013
3// ACCIONS. SETMANA PETITA
Eines multimèdia
•Apartat web amb recursos lúdics i educatius
Donat que aquesta edició cau en el període en què no hi ha
escoles ni casals d’estiu, la resta d’activitats que es
plantejaran per als més petits serà en format digital.
S’habilitarà un apartat al web de l’ICAEN que aglutinarà tots
els recursos lúdics i didàctics enfocats a l’energia per aquest
públic objectiu tant propis com d’altres entitats i empreses.
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