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Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació: 1997

Objectius:
- Promoció de l'energia solar tèrmica en l'àmbit urbà de
Barcelona i la seva àrea metropolitana.- Facilitar
l'accés dels ciutadans a l'energia solar i promoure
l'intercanvi d'informació entre ciutadans, empreses i
administracions implicades.

Nombre d'associats:
Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:
Àmbit geogràfic d'actuació: nacional
Persones o grups socials a qui s'adreça: adults
Àmbits temàtics d'actuació: Energies renovables, Ús de
l'energia i eficiència energètica, Canvi climàtic i
energies contaminants, Comunicació i educació
ambiental

Memòria d'activitats de l'any 2004
Campanya «Diguem sí a Kyoto»
Barnamil ha dut a terme diverses activitats dins
d'aquesta campanya:- Producció d'un fulletó de vuit
pàgines i un joc de sis plafons (1m x 0,70) on
s'assenyala la importància de reconèixer el clima com
un bé comú a preservar i es presenten els acords de
Kyoto com un marc de referència perquè la
ciutadania prengui un compromís per salvar el clima.Realització d'un cicle de cinema «Diguem sí a Kyoto» a
Nou Barris i d'una obra de teatre «Els nens i nenes
també diem sí a Kioto!»- Presentacions i exhibició de
material i xerrades informatives en diversos centres
d'ensenyament, ajuntaments, casals i associacions.Publicació d'articles sobre el tema en revistes veïnals i
altres.Programa de suport a usuaris i usuàries de
l'energia solar tèrmina per efectes de l'Ordenança

Solar Tèrmica de Barcelona
- Trobades informatives amb veïns i veïnes, xerrades i
tallers en diversos centres d'ensenyament del barri i
informació en el marc d'altres activitats lúdiques del
barri.- Participació a la Taula de l'Ordenança Solar de
l'Ajuntament de Barcelona.- Seguiment de les
instal·lacions amb problemes de funcionament i/o
acceptació pels veïns i veïnes.Consum responsable
d'energia des de la mirada de dones- Presentació del
projecte Consum responsable d'energia des de la
mirada de dones. Aquest projecte és el resultat de la
recerca de noves formes, més eficients, de fer
sensibilització sobre la importància del consum
responsable de l'energia (la promoció de l'estalvi i
l'eficiència energètica i de les energies renovables).Xerrades sobre el tema a universitats i col·lectius de
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Barcelona, Almeria i Castelló.- Contactes amb grups de
dones arreu d'Europa per tal d'intercanviar criteris
sobre el tema.- Elaboració de la proposta «Pau i
energia», per motivar el moviment ciutadà que
desenvolupi una teoria i una pràctica integradores on es
relacioni el tema de la pau i l'energia des de la mirada
d'homes i dones.Oficina d'Informació sobre l'Energia
SolarEncara que amb menys dedicació de temps, en
comparació dels anys anteriors, Barnamil continua
oferint el servei d'informació a través de la seva
oficina de caràcter ciutadà per facilitar l'accés dels
ciutadans a l'energia solar tèrmica (EST). S'hi poden
adreçar tots els ciutadans interessats a conèixer
l'energia solar, com funciona, quins avantatges té per
als ciutadans, quines possibilitats hi ha d'aplicar-la al
seu habitatge i, finalment, com accedir a un
pressupost,
a
les
subvencions
i
a
les
ajudes.AltresTambé s'han fet xerrades sobre els
avantatges de l'energia solar tèrmica per a
associacions de veïns i altres grups i col·lectius de
Barcelona i l'àrea metropolitana i s'ha participat en
fires i altres esdeveniments importants.
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