
Sobre syn.ikia
syn.ikia prové de la paraula grega συνοικία,  
que significa “barri”:

• Syn: vol dir més 
• Ikia: vol dir casa

Les dues paraules conjuntament es tradueixen per: 
“més casa”, expressió amb una doble interpretació: 
“habitatge d’energia positiva” i “barri” (més  
d’una casa).

La nostra missió a syn.ikia és incrementar la  
proporció de barris sostenibles amb excedent  
d’energia renovable, així com comunitats i  
habitatges resilients i assequibles en diferents  
contextos, climes i mercats europeus. 

Durant els propers quatre anys (2020-2024),  
syn.ikia assajarà edificis d’energia positiva en  
l’entorn de quatre Barris Sostenibles per  
demostrar la seva funcionalitat a la resta d’Europa.

Els nostres barris de 
demonstració 
 
       Fondo, Santa Coloma de Gramenet 
Una nova promoció d’habitatge públic en una 
densa zona urbana de clima mediterràni a 
Catalunya, Espanya.

       Ammerud, Oslo  
Un nou desenvolupament en representació del clima 
subàrtic en un habitatge cooperatiu a Noruega.

       Loopkantsestraat, Uden 
Construcció d’una ampliació en habitatges socials 
existents en una típica ciutat mitjana costanera als 
Països Baixos.

       Gneis, Salzburg 
Nova construcció i renovació de blocs d’habitatge 
social, apartaments i escola bressol a un barri existent 
representatiu del clima continental a Àustria.

TWITTER @syn_ikiaEU

LINKEDIN @syn_ikiaEU

LLOC WEB www.synikia.eu

CORREU ELECTRÒNIC info@synikia.eu

ADREÇA POSTAL 
Norwegian University of Science and Technology  
Sentralbygg 1 Gløshaugen, Alfred Getz vei 3 
NO-7491 Trondheim 
Norway

Els nostres socis

Aquest projecte ha rebut finançament del 
programa de recerca i innovació Horizon 
2020 de la Unió Europea en virtut del  
conveni de subvenció núm. 841850.
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El concepte de Syn.ikia es basa en la interacció  
entre noves tecnologies a escala de barri, eficiència 
energètica i flexibilitat dels edificis, bones qualitats 
arquitectòniques i espacials, comportament  
sostenibles i compromís ciutadà.   
 
Un Edifici d’Energia Positiva produeix almenys 
tanta energia renovable com la que fa servir en 
un any, quan es comptabilitza a la font. Aquesta 
energia font es refereix a l’energia primària que 
s’utilitza per a generar i lliurar energia al lloc.

En un Barri Sostenible d’Energia Positiva, el 
límit geogràfic s’amplia a tot el lloc del barri i inclou 
unitats d’emmagatzematge local (EL) i subministrament 
d’energia (USE). Les persones usuàries, els edificis 
i els sistemes tècnics estan connectats a través 
núvol digital del barri (HUB).

EL: Emmagatzematge Local  / USE: Unitats de Subministrament d’Energia 

HUB: Núvol digital del barri

La nostra estratègia 
i impacte

Els nostres objectius 
d’impacte 5D
→ Descentralització: barris com a proveïdors de 
flexibilitat que permeten obtenir més fonts d’energia 
renovables per entrar a la xarxa i permetre una gestió 
flexible de la demanda i generació d’energia.

→ Democràcia: veïnat compromès, empoderat i 
conscient que tingui accés a barris assequibles i d’alta  
qualitat. 

→ Descarbonització: barris amb un consum  
energètic altament eficient i amb un excés d’energia  
de fonts renovables.

→ Digitalització: barris basats en grans dades i  
xarxes intel·ligents que proporcionen habitatges  
ben gestionats per a la ciutadania. 

→ Disseny: disseny integrat d’energia, arquitectònic 
i espacial que millora l’atractiu dels habitatges 
energèticament eficients i la seva d’eficiència energètica 
l’habitatge i la seva acceptació pel mercat.

La nostra estratègia 5S
↗ SAVE: (estalviar) reduir el consum energètic net del 
barri mitjançant solucions basades en una anàlisi de 
costos del cicle de vida complet.

↗ SHAVE: (aplanar) facilitar la reducció de pics de 
demanda màxima mitjançant el desplaçament, el control 
i l’emmagatzematge de la càrrega, reduint així la mida 
de les instal·lacions de subministrament d’energia, 
augmentant l’autoconsum d’energia renovable i reduint 
l’estrès de la xarxa.

↗ SHARE: (compartir) compartir els recursos com ara 
energia, infraestructura i espais comuns amb el veïnat. 

↗ SHINE: (brillar) assegurar una arquitectura d’alta 
qualitat, creant uns bons ambients interiors i exteriors, 
així com solucions per fer que ocupants i comunitat 
estiguin orgullosos del seu barri. 

↗ SCALE: (escalar) beneficiar-se d’efectes a gran escala a 
nivell de barri per replicar les solucions a nivell  europeu.

Barris Sostenibles 
d’Energia Positiva
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