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“Iniciatives motor de canvi” 

Introducció  

La definició d’estratègies cap a models d’utilització dels recursos de forma sostenible, 

requereix del suport d’informació fiable, assequible i dinàmica. Sense aquesta informació de 

partida és impossible establir diagnòstics, fixar objectius, i en el futur, avaluar el seu 

compliment i replantejar les estratègies definides. 

La informació com a simple registre i recopilació de dades no té cap utilitat si no és possible 

analitzar-la de forma adequada. Es requereix que la informació es pugui integrar en una 

estructura o “sistema”, que permeti contrastar les dades que es poden recollir de forma 

dinàmica amb informació històrica, valorar tendències, definir models de comportament, 

predir evolucions futures, i que es pugui contrastar amb indicadors i estàndards de referència 

que ajudin a valorar-la de forma adequada. 

La informació, processada d’aquesta manera, serà la base del planejament de polítiques i la 

definició d’objectius d’eficiència energètica, i serà fonamental com a eina de control i 

seguiment de les actuacions que es realitzin.  

 

 

La experiència de la UPC: El sistema SIRENA 

La UPC treballa actualment en la implementació d’un sistema d’informació relacionada amb 

el consum de recursos energètics i hídrics, que té el seu origen en el treball d’investigació 

desenvolupat en la Tesis doctoral “Sobre l’impacta ambiental dels edificis: Anàlisi de la 

incidència de l’ús dels edificis en el consum d’energia”. 

Aquest plantejament, que coincidia amb l’interès de la pròpia Universitat per establir un 

model de planificació de l’ús i del consum dels recursos, es va concretar amb el 

desenvolupament del sistema anomenat SIRENA (Sistema d’informació del consum de  

recursos energètics i hídrics) que neix des de l’àmbit de l’edificació, però que pretén establir 

una plataforma que integri informació relacionada amb totes les activitats que es 

desenvolupen a la UPC, i que es converteix en una eina de suport a la planificació 

d’estratègies cap a al sostenibilitat a partir de l’eficiència en el consum de recursos energètics 
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