Cicle de seminaris sobre
transició energètica
al món local
1. Comunitats energètiques
(1a part)
Data: 10 de desembre del 2019
Horari: de 9:30 a 14:00 h
Lloc: Sala d'actes del Vagó. Recinte Escola
Industrial. Carrer Comte d’Urgell, 187.
Barcelona
Inscripcions via formulari a l’enllaç
Contacte: Secretaria tècnica de la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat
xarxasost@diba.cat 93 402 22 22 ext. 37212

Organitzen

La Transició Energètica és el pas més evident i
inevitable a l'hora d'abordar l'emergència climàtica.
Els ajuntaments han de donar exemple en aquest
procés i començar a implementar, com més aviat millor,
fonts d'energia renovables i sistemes d'eficiència
energètica.
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat s’ha
fixat, com a objectiu del nou mandat, generar espais
d’intercanvi i coneixement per dotar els ens locals amb
exemples, bones pràctiques i instruments per implementar projectes de transició energètica innovadors i
disruptius.
La Diputació de Barcelona ofereix suport tècnic i
econòmic als municipis per a la implementació de
mesures de transició energètica, en el marc del Pacte
dels Alcaldes i les Alcaldesses pel Clima i l’Energia:
projectes de fotovoltaica i biomassa, préstec
d'equipaments de mesura energètica i programes
d'eficiència i educació energètica, i també l'oportunitat
de pertànyer a col·lectius intermunicipals sobre energia.
És en aquest context que es presenta aquest cicle de
seminaris sobre transició energètica al món local, que
organitzarà una sessió cada dos mesos fins al final del
2020, per tractar diversos aspectes de la transició
energètica i sobre com aborda-la des del món local.

Programa del cicle
Sessió 1. Comunitats energètiques,
1a part (10 de desembre del 2019)
Sessió 2. Operadors energètics
municipals (28 de febrer del 2020)
Sessió 3. Autoconsum fotovoltaic en
edificis municipals i habitatges de
protecció oficial (30 d’abril del 2020)
Sessió 4. Transició energètica i acció
climàtica en el sector domèstic
(19 de juny del 2020)
Setmana de l’Energia
Sessió 5. Finançament de les accions de
transició energètica (9 d’octubre del
2020)
Sessió 6. Comunitats energètiques,
2a part (13 de novembre del 2020)

Cicle de Seminaris sobre transició energètica al món local
1. Comunitats energètiques (1a part)

Programa preliminar
9:30 Inauguració
Xesco Gomar, Diputat de l’Àrea d’Acció Climàtica. Diputació de
Barcelona.

11:30 Comunitats energètiques intel·ligents
David Villar, Institut Català d’Energia (ICAEN)
11:50 Aprenem el sol
Carme Melcion i Albert Vendrell, Diputació de Barcelona

09:45 Marc legal per establir una comunitat energètica
Jorge Andrey Sterner, DAUSS Abogados, S.L.P.

12:10 Aprenem el sol a Martorelles
Adrià Soler, Ajuntament de Martorelles

10:15 Comunitats energètiques locals
Luís García, Cap del Departament de Gestió de la Demanda
i Integració de Renovables en Xarxa de l’Instituto para la
Diversifición y Ahorro de la Energía (IDAE)

12: 30 Aprenem el sol a Mollet del Vallès
Cesco Muñoz, Ajuntament de Mollet del Vallès

10:50 Preguntes
11:00 Pausa

12:50 Projecte COMPTEM Crevillent – Comunitat per a la
Transició Energètica Municipal- Joaquín P. Mas Belso,
Director General, Grup Enercoop – Cooperativa Elèctrica de
Crevillent (Alacant).
13:15 Taula rodona i preguntes
13:45 Cloenda i properes sessions

Organitzen

