
La Transició Energè� ca 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 imple-
mentar 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. 

     

Cicle de seminaris sobre 

transició energètica 

al món local 

2. Operadors energètics
municipals
Data: 28 de febrer del 2020

Horari: de 9:30 a 14:30 h

Lloc: Sala d'actes del Vagó. Recinte Escola 
Industrial. Carrer Comte d’Urgell, 187.  

Barcelona

Inscripcions via formulari a l’enllaç (places

limitades, si ja us vau inscriure a tot el cicle no cal us 
torneu a inscriure) 

Contacte: Secretaria tècnica de la Xarxa de Ciutats i

Pobles cap a la Sostenibilitat  xarxasost@diba.cat 93 
402 22 22 ext. 37212 

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) 

Amb la col·laboració de 

https://formularis.diba.cat/activitats/otepa/seminari-tecnic-sobre-transicio-energetica-al-mon-local


11:45  Recull d’experiències locals i internacionals       
Gaia d'Elia, Ecoserveis 

12:10 Ajuntament de Cádiz  
Alba del Campo Martínez, Asesora de la Regidoria de Transició 
Energètica de l’Ajuntament de Cádiz 

12:40 Barcelona Energia 
Cristina Castells, Ajuntament de Barcelona 

13:00 L’Operador energè�tic metropolità 
Nom a confirmar, Àrea Metropolitana de Barcelona 

13:15  Vilawatt� 
Jordi Mazon, Regidor de l’Ajuntament de Viladecans 

13:40 Distribució de l’energia local 
Miquel Arisa, Ajuntament de Centelles 

14:00  Preguntes

14:30  Cloenda i properes sessions
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9:30  Benvinguda i introducció a la sessió 
Ramon Rabella, Cap de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 

Óscar Sànchez, Cap de Programa de Projectes Estratègics de 
l’Institut Català d'Energia  

09:45  Introducció als operadors energè�tics 
Pep Salas, Smart Grid 

10:10 Oportunitats el mon local en el mercat elèctric Laura 
Garcia, Onsen Energia 

10:35 Mercats elèctrics locals 
Miguel Rodrigo Gonzalo, Dept. de Marc regulatori i Estrategia 
coorporativa per a la Transició Energètica de l’IDAE

11:00  Preguntes

11:15  Pausa

Amb la col·laboració de


