
Us informem que la sessions presencials del 

cicle de seminaris sobre transició energètica 

al món local s’han suspès atès l’estat        

d’alarma fruit de la crisi sanitària. 

Tot i així, des de la Xarxa de Ciutats i Pobles 

cap a la Sostenibilitat i la Diputació de 

Barcelona volem mantenir l’activitat 

adaptant-nos a les noves circumstàncies i 

replantegem ja la propera activitat prevista 

inicialment pel 6 de maig en format virtual. 

Les properes activitats del cicle s’anunciaran 

en el seu moment en quin format es   

realitzaran. 

De ben segur, l’endemà del final del             

confinament ens deixarà una situació i una 

realitat al món local diferent que la que       

teníem prèviament.  

Però encara amb més motiu, caldrà treballar 

per recuperar el millor del que havíem fet 

fins ara i la promoció de la transició         

energètica al món local seguirà sent una    

necessitat tant ambiental, com econòmica i 
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SEMINARI VIRTUAL MULTISESSIÓ 

Dates: 5, 6 i 7 de maig del 2020 

Horari: de 10:30 a 12:00 h.  

Sessió virtual. Aforament limitat.  

 

Inscripcions: Secretaria tècnica de la Xarxa de Ciutats i 

Pobles cap a la Sostenibilitat  xarxasost@diba.cat  

 

social. 

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         

Amb la col·laboració de 



La sessió inicial presencial es divideix en 3 sessions breus on-line.  

Les sessions tindran lloc els dies 5, 6 i 7 de maig de 2020 de 10.30h a 12.00h.  

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONS:  Secretaria tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat  xarxasost@diba.cat  

Us podeu inscriure per alguna o per totes tres sessions breus. S’informarà un cop inscrits de la plataforma virtual on 

es farà la sessió i com accedir-hi.  

Les persones prèviament inscrites cal que confirmin de nou la inscripció per rebre l’accés.  
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Amb la col·laboració de 



Sessió 3.1. Tot el que els municipis        
necessiten saber sobre l’autoconsum 
Dimarts 5 de maig 2020 10.30h – 12.00h 

Programa 

10:30   Benvinguda i introducció a la sessió  

10:45   L’ABC de l’autoconsum: tipologia, costos i                      
finançament .  
Frederic Andreu, Solartradex 

11:00   La tramitació administrativa de l'autoconsum            
Francesc Vidal, ICAEN 

11:15   Reptes i oportunitats de l’autoconsum en edificis     
municipals i habitatge de protecció oficial.  
Carlos Montoya. Cap del Departament Solar de l’IDAE 

11:30   Preguntes 

Amb la col·laboració de 
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Sessió 3.2. Autoconsum fotovoltaic en 
edificis municipals  
Dimecres 6 de maig 2020 10.30h – 12.00h 

Programa 

10:30   Benvinguda i introducció a la sessió  

10:40   Plans Municipals de Cobertes Fotovoltaiques.                
Gil Lladó, AMB 

11:00   Instal·lacions fotovoltaiques en equipaments            
municipals de la província de Barcelona.  
Francesc de Sàrraga, Diputació de Barcelona 

11:15   Instal·lacions fotovoltaiques municipals compartides, 
el cas de Puente la Reina-Gares (Navarra-Nafarroa),  
Txetxu Ezkurra Loyola (Gares Energia) 

11:30   Preguntes 



Sessió 3.3. Autoconsum fotovoltaic en      
habitatge de protecció oficial  
Dijous 7 de maig 2020 10.30h – 12.00h 

Programa 

10:30   Benvinguda i introducció a la sessió  

10:40   Autoconsum compartit en edificis d’habitatges                
municipals, Barcelona.   
Juli Fernández, Institut Municipal de l'Habitatge de Barcelona  
Irma Soldevilla, Agència de l’Energia de Barcelona 

11:00 De la marató energètica a l’autoconsum compartit.            
Fernando Aranda. INCASOL  

11:15 El projecte d’autoconsum compartit de Sant Julià de 
Vilatorta i la iniciativa “Renovables per tothom”.  
Gil Salvans, Agència Local de l’Energia d’Osona  

11:30   Preguntes 

Amb la col·laboració de 
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Esperem sigui del vostre interés. 

Us recordem que disposeu de la documentació i vídeos de 
les sessions anteriors del cicle als enllaços següents:  

Cicle de Seminaris sobre transició energètica al món local 

Comunitats energètiques (1a part) (desembre, 2019) 
Operadors energètics municipals (febrer, 2020) 

https://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#TE2019
https://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#TE2019
https://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#TE2019S2

