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REPTES I OPORTUNITATS PER UNA NOVA CULTURA ENERGÈTICA  
A LES CIUTATS I REGIONS DE LA MEDITERRÀNIA  

Jornada   
Data: 7 d’octubre de 2014, 8:30-17 h  

Lloc: Centre de Formació i Serveis (antic CTUG). Mare de Déu de Montserrat st., 36. 08401 Granollers 

Temàtiques: projectes i iniciatives innovadores en l’ús sostenible de l’energia; comportament dels usuaris com a 
factor clau en l’estalvi energètic; implicació d’actors locals i regionals per assolir una millora en l’estalvi i l’eficiència 
energètica a les ciutats i regions de la mediterrània. 

Objectius: Durant la jornada es presentaran nous enfocaments en el desenvolupament d’iniciatives d’energia 
sostenible en el sector públic i privat, que han combinat inversió, mesures tecnològiques i no tecnològiques, 
contractació de serveis i formació de persones per a l’assoliment dels objectius energètics i climàtics de la UE el 
2030 . 
A qui s’adreça: Representants internacionals, nacionals i locals d’institucions públiques en l’àmbit del medi 
ambient, l’energia i el canvi climàtic; socis del projecte europeu Green Partnerships; gestors energètics i persones 
responsables del funcionament i manteniment d’edificis; tècnics de medi ambient i canvi climàtic del sector públic i 
privat; estudiants, professionals i empreses del sector ambiental i l’energia; i en general, entitats i ciutadans 
interessats l’estalvi i l’eficiència energètica. 

 
PROGRAMA 

 
Durada  Tema  Ponents  

8.30– 9:00 Recepció dels assistents  
 

 

9.00 – 9.15  Benvinguda als assistents  
 

Il·lm. Sr. Josep Mayoral, Alcalde de 
Granollers.  
 

9.15 –10.15  Introducció: La importància de les polítiques d’estalvi i 
d’eficiència energètica a les ciutats i regions, per assolir els 
objectius energètics i climatics de la UE en l’horitzó del 2030  
 La planificació de l’energia i el canvi climàtic a Catalunya en 

l’horitzó 2020.  
 

 Balanç dels PAES i el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per a 
l’Energia Sostenible a Catalunya. 
 

 Projecte Green Partnership. Implicació d’actors i creació 
d’estratègies per a l’energia sostenible en l’àmbit local i 
regional.  

 
 
 
Representant del Govern de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
Representant de la Diputació de 
Barcelona i de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles Cap a la Sostenibilitat.  
 
Representant de la Slovene Chamber of 
Agriculture and Forestry-Insitute of 
Agriculture and Forestry Maribor 
(Slovenia).  
 

10.15 –11.00 Bloc I: Estalvi i eficiència energètica als edificis  
  L’Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica 

d'Edificis. 
 
 

 Aplicació de mesures d’eficiència energètica als edificis 
públics de Sarajevo  

 

 
 Campionat d’estalvi energètic a Granollers  
 
Torn obert d’intervencions del públic 

 
Representant del projecte MARIE del 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Representant de l’Hydro-Engineering 
Institute Sarajevo (Bosnia and 
Herzegovina). 
 
Sra. Virgínia Domingo, tècnica de medi 
ambient de l’Ajuntament de Granollers. 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+la+Mare+de+D%C3%A9u+de+Montserrat,+36/@41.6004868,2.2849369,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4c7c048cffc91:0x529520bb322dba4�


 

Durada  Tema  Ponents  

11.00-11.30 
 
Pausa cafè 
 

 

 
11.30–12:15 

 
Bloc I: Estalvi i eficiència energètica a l’enllumenat  

 
 Auditoria i Pla de millora de l’estalvi i l’eficiència energètica 

de l’enllumenat de Granollers.   
 
 

 Bones pràctiques d’eficiència energètica i ús d’energies 
renovables a l’enllumenat públic.   

 
Torn obert d’intervencions del públic 
 

 
 
 
Sr. Josep Lluís Castell, Director de 
Manteniment de Ciutat i Seguretat de 
l’Ajuntament de Granollers. 
 
 
Representant d’AREANATejo – Regional 
Energy and Environment Agency from 
North Alentejo (Portugal). 
 

 
12:15-13:00 

 
Bloc II: Estratègies locals d’energia sostenible  
 Projecte “Rubí Brilla”. 

 
 Polítiques d’estalvi i eficiència energètica al municipi del Prat 

de Llobregat.  
 
Torn obert d’intervencions del públic 
 

 
 
Representant de l’Ajuntament de Rubí  
 
Representant de l’Ajuntament del Prat 
de Llobregat.  
 

 
13.00-13:45 

 
Bloc III: Recerca i innovació per a solucions d’estalvi i eficiència 
energètica  
 
 Sistema innovador d’energia solar fotovoltaica i xarxa de 

calor a partir de biomassa en equipaments municipals.  
 

 Projecte ECO Congost. Diagnosi i alternatives de reducció del 
consum energètic als polígons industrials de Granollers. 

 

 KIC InnoEnergy Iberia i programa Mahgrenov sobre 
promoció del sector energètic en els països Mediterranis  

 
Torn obert d’intervencions del públic 
 

 
 
 
 
Representants d’Electra Caldense i de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbuí. 
  
Representants de l’Institut de Recerca 
en Energia de Catalunya (IREC) i de 
Granollers Mercat.   
 
Representant de KIC InnoEnergy Iberia.  

13:45- 14:00 Conclusions i cloenda de la jornada Sr. Albert Camps, regidor de 
Programació, de Medi Ambient i Espais 
Verds, i d’Obres i Projectes de 
l’Ajuntament de Granollers.   

14:10-16:00 Dinar de treball  
Dinar i dinamització de la sessió de networking entre els 
assistents a càrrec de l’organització.   

 

 
16:00-17:00 

 
Visita d’estudi 
 Visita a “La Tèrmica” de Roca Umbert, una construcció 

singular en què es produïa energia per a una antiga fàbrica 
tèxtil. Actualment s’està portant a terme la recuperació de la 
Tèrmica amb l’objectiu esdevenir un centre d’interpretació a 
l’entorn de tres eixos temàtics: la producció energètica, el 
passat industrial de Granollers i la memòria social de 
l’activitat fabril. 

 
 
Representants de Roca Umbert-Fàbrica 
de les Arts.  
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