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Vols conèixer si existeixen ajuts per millorar energèticament la teva llar?
Aquesta xerrada virtual té per objectiu conèixer quins avantatges comporta la rehabilitació
energètica i quins són els ajuts que preveu promoure l’administració autonòmica, en matèria
de rehabilitació i eficiència energètica als edificis.
També ens permetrà conèixer aquells ajuts que s’han publicat més recentment.
Ponents: Ainhoa Mata Pérez
Cap d’unitat d’edificis de l’institut Català de l’Energia (ICAEN) .
Jordi Sanuy Aguilar director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge
Data: 11 de novembre.
Hora: 18:30 h.
Promou: Agència Local de l’Energia i Departament d’Habitatge.
Col·labora: Institut Català de l’Energia (ICAEN) i Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Enllaç:
https://us02web.zoom.us/j/85877994607?pwd=cjl5dG91dzdyWThiOUhpTlZpZnZPZz09

L’autoconsum fotovoltaic és una solució al increment del preu de
l’electricitat?
En aquesta xerrada podem aprofundir amb el coneixement de l’energia fotovoltaica. Si volem
conèixer tots els avantatges i la viabilitat d’aquestes instal·lacions. Així com els passos que cal
fer per poder implementar aquesta tecnologia a la nostra llar o a l’edifici, et recomanem
aquesta ponència.
Ponent: Miren Olarieta Domingo
Cap d’obra de l’empresa TFM
Data: 12 de novembre de 2021
Hora: 18:30h fins 19:30h
Promou: Agència Local de l’Energia
Enllaç:
https://us02web.zoom.us/j/85190443379?pwd=L09jaldYRVNSK01XZjhqeE5pNlRNQT09

Taller coneix l’autoconsum fotovoltaic
Si vols conèixer d’una manera pràctica el funcionament de les instal·lacions solars apropat al
Centre de Resiliència i Sostenibilitat, situat a Can Pahissa.
En aquest taller també et podran donar resposta aquells dubtes que puguis tenir sobre
l’autoconsum fotovoltaic.
Lloc: Centre de Resiliència i Sostenibilitat Can Pahissa
Data: 13 de novembre de 2021
Hora: 10:30h a 13h
Promou: Agència Local de l’Energia
Acció: Setmana Europea de l’Energia Sostenible
Enlaç:
https://us02web.zoom.us/j/88487916269?pwd=d3JOdWtDRFZSS2ZJY20zMFBCVjV2QT09
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Els consumidors domèstics què podem fer davant l’increment del preu
de l’electricitat?
Xerrada virtual per a estalviar energia a casa, revisant la contractació d'electricitat, la potència
que tenim contractada, l'ús dels electrodomèstics, la producció d'energia amb plaques solars
fotovoltaiques i la mobilitat elèctrica i eficient. S’adreça a persones que vulguin informar-se
sobre l’energia que consumeixen a casa per a reduir les despeses energètiques i consumir
només l’energia necessària per a realitzar les activitats quotidianes sense perdre qualitat de
vida. Es recomana tenir una factura de la llum a mà per entendre els conceptes.
Ponent: Institut Català de l’Energia
Data: 13 de novembre
Hora: De 18h a 19h
Promou: Agència Local de l’Energia
Acció: Setmana Europea de l’Energia Sostenible
Enllaç:
https://us02web.zoom.us/j/84463787967?pwd=MUVxNlp6UVB1VnpHRXVIbFVycHJaQT09

JORNADES ECONOMIA CIRCULAR
El comerç que pot fer davant l’increment del preu de l’electricitat?
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, mitjançant l’Agencia Local de l’Energia promou aquesta
xerrada digital com a conseqüència de l’increment del preu de l’electricitat i dels canvis a la
factura de l’electricitat que s’han produït des de el mes de juny d’aquest any.
El comerç i, en general, el sector serveis és una de les activitats més perjudicades per aquest
canvis.
La sessió preveu analitzar els nous trams de la nova factura i recomanar diverses accions per
optimitzar al màxim els recursos energètics.
Aquesta ponència es fa en el marc de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible
Ponent: Laura Garcia
Data: 12 de novembre
Hora: 10 a 11h
Promou: Agència Local de l’Energia
Col·labora: Federació Empresarial del gran Penedès i Viu comerç
https://vnginnova.firadenovembre.cat/
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