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VÍDEOS: Seminari tècnic de transició energètica al món local (4):
Transició energètica i acció climàtica al sector domèstic
Publicat per Enric Coll Gelabert [1] el 25/06/2020 - 10:49 | Última modificació: 25/06/2020 - 11:25
Enregistrament de les dues sessions virtuals del seminari del cicle sobre transició energètica al món local,
realitzades en l'entorn Webex el 18 i 19 de juny del 2020.
Disponibles al nostre canal de Youtube [2]

4.1. Transició energètica en el sector domèstic suport dels municipis en el context actual (18 de juny del
2020)
Ponències de:
00:08 [3] Benvinguda i introducció a la sessió
03:16 [4] El paper dels municipis en la promoció de la transició energètica el sector domèstic. Marta García.
Ecoserveis
18:51 [5] Adaptació de les accions climàtiques en el context actual. Esther Fanlo i Elisenda Pardell. Paeria de
Lleida
45:30 [6] UrbanZeb: estratègia urbana de transició energètica d’edificis. Joaquim Arcas. Cíclica
01:05:23 [7] Suport a usuaris en situació de vulnerabilitat per a la rehabilitació energètica a Olot: el programa Hola
Domus. Jordi Ayats. Fundació EUROPACE
01:23:06 [8] Eines i recursos digitals de la Setmana de l’Energia 2020. Laura Coll. ICAEN
01:34:17 [9] Enric Coll. Diputació de Barcelona i Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

4.2. Autoconsum domèstic als municipis (19 de juny del 2020)
Ponències de:
00:00 [10] Benvinguda i introducció a la sessió
04:00 [11] El municipi com a impulsor o barrera a la promoció de l’autoconsum domèstic. Fernando Ferrando.
Fundación Renovables
20:55 [12] Instal·lacions d’autoconsum en habitatges plurifamiliars. Imma Barrau. Col·legi d'Administradors de
Finques de Barcelona i Lleida
38:50 [13] La finestreta d’autoconsum solar. Irene Pérez, Joan de Mas, Albert Puig. Ajuntament de Rubí
59:43 [14] Transició energètica per als ciutadans. Marta Oliver. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
1:16:31 [15] Compres col·lectives amb perspectiva municipal. Francisco Álvarez y José Miguel Granados.
Ayuntamiento de Monachil
Organitzat per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona amb el suport tècnic
d'Ecoserveis i la col·laboració de l'ICAEN.
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[16]

[17]

URL d'origen: http://xarxaenxarxa.diba.cat/videos/videos-seminari-tecnic-de-transicio-energetica-al-monlocal-4-transicio-energetica-accio-clim
Enllaços:
[1] http://xarxaenxarxa.diba.cat/members/collge
[2] https://www.youtube.com/watch?v=lUukvJSgTwc&amp;list=PLm0fbiX1LTHWBrLXRJPDtE2B7tXkC8H2F&amp;i
ndex=5&amp;t=1650s
[3] https://www.youtube.com/watch?v=lUukvJSgTwc&amp;list=PLm0fbiX1LTHWBrLXRJPDtE2B7tXkC8H2F&amp;i
ndex=4&amp;t=8s
[4] https://www.youtube.com/watch?v=lUukvJSgTwc&amp;list=PLm0fbiX1LTHWBrLXRJPDtE2B7tXkC8H2F&amp;i
ndex=4&amp;t=196s
[5] https://www.youtube.com/watch?v=lUukvJSgTwc&amp;list=PLm0fbiX1LTHWBrLXRJPDtE2B7tXkC8H2F&amp;i
ndex=4&amp;t=1131s
[6] https://www.youtube.com/watch?v=lUukvJSgTwc&amp;list=PLm0fbiX1LTHWBrLXRJPDtE2B7tXkC8H2F&amp;i
ndex=4&amp;t=2730s
[7] https://www.youtube.com/watch?v=lUukvJSgTwc&amp;list=PLm0fbiX1LTHWBrLXRJPDtE2B7tXkC8H2F&amp;i
ndex=4&amp;t=3923s
[8] https://www.youtube.com/watch?v=lUukvJSgTwc&amp;list=PLm0fbiX1LTHWBrLXRJPDtE2B7tXkC8H2F&amp;i
ndex=4&amp;t=4986s
[9] https://www.youtube.com/watch?v=lUukvJSgTwc&amp;list=PLm0fbiX1LTHWBrLXRJPDtE2B7tXkC8H2F&amp;i
ndex=4&amp;t=5657s
[10] https://www.youtube.com/watch?v=ZWNXStZzPG0&amp;list=PLm0fbiX1LTHWBrLXRJPDtE2B7tXkC8H2F&a
mp;index=5&amp;t=0s
[11] https://www.youtube.com/watch?v=ZWNXStZzPG0&amp;list=PLm0fbiX1LTHWBrLXRJPDtE2B7tXkC8H2F&a
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mp;index=5&amp;t=240s
[12] https://www.youtube.com/watch?v=ZWNXStZzPG0&amp;list=PLm0fbiX1LTHWBrLXRJPDtE2B7tXkC8H2F&a
mp;index=5&amp;t=1255s
[13] https://www.youtube.com/watch?v=ZWNXStZzPG0&amp;list=PLm0fbiX1LTHWBrLXRJPDtE2B7tXkC8H2F&a
mp;index=5&amp;t=2330s
[14] https://www.youtube.com/watch?v=ZWNXStZzPG0&amp;list=PLm0fbiX1LTHWBrLXRJPDtE2B7tXkC8H2F&a
mp;index=5&amp;t=3583s
[15] https://www.youtube.com/watch?v=ZWNXStZzPG0&amp;list=PLm0fbiX1LTHWBrLXRJPDtE2B7tXkC8H2F&a
mp;index=5&amp;t=4591s
[16] http://www.youtube.com/watch?v=lUukvJSgTwc?list=PLm0fbiX1LTHWBrLXRJPDtE2B7tXkC8H2F
[17] http://xarxaenxarxa.diba.cat/node/7441

Comunitat virtual dels membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Page 3 of 3

