
                  
 
 

 Noves oportunitats 
per a l’energia solar 

tèrmica  
Barcelona, 26 de novembre del 2018 

 
 

Conscients de la importància i la necessitat de col·locar l'estalvi, l'eficiència energètica 

i les energies  renovables al capdavant de les nostres polítiques, l'Oficina Tècnica de 

Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, a   través de la Secció de 

Suport a la Gestió Energètica Local, ofereix als ajuntaments un ampli suport per 

treballar en la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions municipals, d’entre 

els quals suport a l’ús i implantació a l’energia solar tèrmica. 

Per altra banda, el Grup de treball d’Energia Sostenible Local de la Xarxa de Ciutats i 

Pobles cap a la Sostenibilitat ha expressat l’interès en compartir experiències i 

coneixement sobre les diverses fonts d’energies renovables. 

Finalment, l’Associació Solar de la Indústria Tèrmica és un fòrum de trobada i de 

representació del sector, per debatre idees i consensuar actuacions que fomentin i 

millorin l'ús i desenvolupament de l'Energia Solar Tèrmica en el conjunt de l'Estat 

Espanyol i té com a objectiu principal ajudar a que es compleixin, o superin, els 

objectius previstos en el Pla d'Energies Renovables (PER) per a la Tecnologia Solar 

Tèrmica de Baixa Temperatura. 

Per aquests motius, les tres entitats organitzen la jornada “Noves oportunitats per a 

l’energia solar tèrmica”. 

L’objectiu de la jornada és donar a conèixer les tecnologies actuals i possibles nínxols 

d’aplicació de l’energia solar tèrmica i reflexionar sobre el paper del món local per 

reimpulsar aquestes tecnologies en relació als objectius del Pacte d’Alcaldes i el camí 

vers la transició energètica. 

 

Organitza:       

                 

 

  



                  
 

 

 

Noves oportunitats per a l’energia solar tèrmica  
 

Dia:  Dilluns, 26 de novembre del 2018 
Hora: 9:00 a 14:00h 
Lloc:  Sala d’Actes de l’Edifici Vagó . Escola industrial. Carrer del Comte 
d’Urgell 187 Barcelona 
  

 

Programa 

9:00 h   Recepció dels assistents 

9:30 h  BENVINGUDA  

9:45h   Bloc I: Noves oportunitats  

  A on és interessant promoure una instal∙lació d’energia solar tèrmica? 

Pascual Polo Amblar, Director General ASIT  

Sílvia Juncà, Secció de suport a la gestió energètica local de la Diputació de 
Barcelona 

10:15h  Energia solar tèrmica i district heating 

Jordi Serra Muñoz, ENGIE, Manager Sales and Costumer Service, District 
Heating and Cooling 

  Torn de preguntes 

11:00 h  Pausa   

11:30 h  Energia solar tèrmica a la indústria 

José Ignacio Ajona, SEENSO RENOVAL,  

12:00h  Rehabilitació i manteniment d´instal∙lacions amb models de contracte 
amb garantia producció  

Victor Almagro, ENERSOFT 

Torn de preguntes 



                  
 
 

13:00 h  Bloc II: Taula rodona i debat  

  Francesc Vidal (ICAEN) 

Anna Mundet (Ajuntament de Sant Cugat del Vallès) 

Representant Ajuntament de Barcelona (a confirmar) 

Vicente Abarca (President d´ASIT) 

  Modera: Diputació de Barcelona 

   

   

 
 
 

Inscripcions  
Preguem ens confirmeu la vostra assistència a través del Formulari d’inscripcions, 
per correu electrònic a collge@diba.cat o trucant al telf. 93 402 22 22 ext.37212. 
 
 

Per arribar us recomanem, en la mesura del possible, que feu 
servir el transport públic o que compartiu el vehicle privat 

Tren: fins a les Estacions de Sants o de Passeig de Gràcia. 
Metro: L5, Estació Hospital Clínic. 


