Comunitats energètiques
locals.
Guia per a l’Administració local
Jornada tècnica en línia
Dimecres 27 de gener de 2021

Presentació
La urgència climàtica exigeix una
actuació ràpida que passa per una
massiva introducció de renovables.
Però la transició energètica no es
redueix només a la substitució de fonts
d’energia fòssil per les d’origen
renovable, no és només un canvi de
tecnologia de generació elèctrica. La
transició energètica comporta un canvi
tecnològic a tots els nivells de
generació, distribució i utilització
d’energia, i encara més un canvi de
model energètic que atorgui una
posició activa i predominant a l’usuari i
aposti per una generació "de Km0".
Les
comunitats
energètiques
ciutadanes són un actor nou que
desperta un notable interès per la seva
potencialitat d’esdevenir un vehicle per
ampliar les bases i la participació en la
transició energètica. Tenen un valor
estratègic innegable, des de diversos
angles:
democratització
i
empoderament, millora de condicions
econòmiques per al ciutadà-usuari de
l’energia, augment de la flexibilitat en
el sistema elèctric.
Durant la jornada es presentarà una
guia que s’ha elaborat i en la que s
realitza un estudi i presentació de
diferents maneres de potenciar-les.

Programa
16.00 h Presentació de la jornada
Sr. Oriol Anson Fradera, Director General de Desenvolupament
Rural.
16.10 h COMUNITATS ENERGÈTIQUES LOCALS. Guia per a
l’Administració local

Què és una comunitat energètica?

Explicació del procés d’elaboració de la guia

Principals conclusions sorgides de l’estudi
www.aiguasol.coop
Sr. Àlex Ivancic, Aiguasol.
16.35 h Experiències d’èxit
Sr. Ermen Llobet Martí, regidor de transició energètica de
l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló.
Sr. Ignasi Ripoll, regidor de l’Ajuntament de Saldes.
17.00 h Torn de preguntes
17.30 h Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. Si esteu interessats en seguir les seves
explicacions us podeu inscriure a la jornada a través del formulari que
trobareu a sota, a continuació ens posarem en contacte amb vosaltres per
enviar-vos l’enllaç de l’aula virtual des d’on podreu seguir la formació.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions

Col·laboració

La jornada és gratuïta, us podeu inscriure a través RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per qualsevol dubte o més informació podeu contactar amb l’Associació
Leader Ripollès Ges Bisaura:
A/e: rigel@ripollesgesbisaura.org / elisabet@ripollesgesbisaura.org

#PATT2021

1234
1234 // 3,00
3,00

