


PRESENTACIÓ

Viure en llars eficients per estalviar energia i 
contribuir a canviar l’actual model energètic per 
un altre més respectuós amb el medi ambient és 
el repte que planteja “Cases amb energia”, una 
exposició que recorre equipaments municipals i 
espais oberts al públic en general de tot Catalu-
nya al llarg del 2014. 

Quin grau d’eficiència energètica tenen les nos-
tres llars? Quines millores podem aplicar perquè 
siguin més eficients? I com han de ser aquestes 
millores perquè siguin respectuoses amb el medi 
ambient? L’exposició “Cases amb energia” 
dóna resposta a totes aquestes qüestions d’una 
manera pràctica i didàctica, perquè els ciutadans 
siguin capaços d’analitzar els seus habitatges 
des del punt de vista energètic i alhora puguin 
implantar accions de millora.



UNA EXPOSICIÓ DIFERENT

“Cases amb energia” és molt més que un apara-
dor de propostes i conceptes energètics, ja que 
posa el públic davant d’una situació real. Ima-
ginem-nos el següent: volem llogar un habitatge. 
Tenim la maqueta del pis, els plànols, la memòria 
tècnica i un certificat d’eficiència energètica del 
tipus E. Ens convé llogar l’immoble?

Per respondre a la pregunta, el visitant haurà de 
recórrer l’exposició, que representa els diferents 
espais d’un habitatge, analitzar les dades que s’hi 
mostren i arribar a una conclusió. Al plafó final 
de l’exposició, el visitant llegirà les respostes dels 
altres visitants, amb la qual cosa es donarà valor al 
coneixement compartit.

El fet que al visitant se li plantegi un repte molt 
concret —faré bé de llogar aquest pis?— permet 
que posi en pràctica els coneixements apresos al 
llarg de l’exposició i els interioritzi.

L’exposició inclou una visita dinamitzada el dia de 
la inauguració, en la qual una educadora introdui-
rà els visitants en el concepte d’eficiència energè-
tica i els guiarà a resoldre el repte socioambiental 
que planteja la mostra.

INAUGURACIÓ

“Cases amb energia” arrenca el dia 4 de març a 
La Fàbrica del Sol, un equipament de referència a 
Barcelona en matèria d’energies renovables, medi 
ambient urbà i sostenibilitat. Al llarg de l’any, 
recorrerà altres equipaments municipals, centres 
d’ensenyament i espais cooperatius. 



CONTINGUTS DE L’EXPOSICIÓ

1. Què influeix més en l’estalvi energètic i  
el confort?

 1.1 Principis bàsics de l’eficiència energètica

  — Importància de l’orientació respecte  
   al Nord geogràfic

  — Importància de la incidència solar i  
   la pell de l’edifici

  — Ventilació

  — Vegetació/humitat de l’ambient

 1.2 Fonaments de transferència de calor

  — Concepte de calor. Mecanismes  
   de transferència de calor: conducció,  
   convecció i radiació. Conservació de 
    l’energia. Propietats tèrmiques de  
   la matèria

2. Com puc millorar l’eficiència energètica  
de casa meva?

 2.1 Conceptes constructius

 — Definició d’envoltant tèrmica de l’edifici i  
  presentació dels elements que la compon

 — Mostra de sistemes constructius tradicionals

 — La importància de la protecció solar i la 
  vegetació

 — Efectes a l’hora d’interaccionar l’envoltant 
  amb l’entorn

 2.2 Materials constructius

 — Mostra de materials segons origen,  
  processat, tipus d’aïllament que ofereix, etc.

 2.3 Instal·lacions

 — Mostra de tipologies d’equips per satisfer 
  demandes energètiques domèstiques  
  per obtenir Aigua Calenta Sanitària, per 
  calefactar o per refrigerar

 — Mostra de les diferències entre les fonts 
  energètiques disponibles i opcions de  
     generació energètica



CONDICIONS  
PER ACOLLIR L’EXPOSICIÓ

“Cases amb energia” és una exposició itinerant, 
d’interès ciutadà, que vol recórrer al màxim de 
municipis de Catalunya per conscienciar de la 
importància de viure en llars energèticament 
eficients. És per aquest motiu que us demanem 
la vostra col·laboració en alguna de les modalitats 
següents:

- Cessió d’un equipament municipal per acollir la 
mostra: de 25 a 100 m2.

- Durada de l’exposició: 4 setmanes mínim.

- Aportació econòmica: a convenir.
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l’apòstrof

ELS AUTORS

“Cases amb energia” és una iniciativa de les 
cooperatives de treball Celobert, Nusos, l’Apòstrof 
i Trèvol, que formen part del grup cooperatiu 
ECOS.

CELOBERT ofereix serveis tècnics integrals en 
arquitectura, enginyeria, habitatge i urbanisme, 
entesos com a instruments que contribueixen a 
construir societat. Són especialistes en la regene-
ració urbana orientada a l’activació d’habitatge 
buit i rehabilitació energètica.

NUSOS dissenya projectes educatius amb l’ob-
jectiu d’acostar els ciutadans al coneixement 
científic, desenvolupar pensament crític i ser capaç 
d’actuar davant els nous reptes que se’ns plante-
gen en el context de la sostenibilitat. 

L’APÒSTROF ofereix serveis de comunicació espe-
cialitzada en la producció de continguts (de ficció 
i de no-ficció), l’edició de textos, la traducció i la 
correcció de llengües, el disseny gràfic, les xarxes 
socials i la formació en economia solidària. 

TRÈVOL ofereix serveis de missatgeria i neteja des 
de fa trenta anys. És pionera a l’Estat espanyol en 
el servei d’ecomissatgeria en bicicleta. Aplica el 
sistema cooperatiu amb sensibilitat ecològica.


