Noves eines per a la promoció
de l’autoconsum energètic
Jornada tècnica
MONTESQUIU, divendres 29 de setembre de 2017

Presentació
La transició energètica cap a un model
d’energia neta i de generació
distribuïda tindrà com a protagonista,
la
generació
d’energia
per
autoconsum, ja que cada vegada és
més rendible la incorporació d’aquesta
tecnologia a les nostres llars i/o
empreses. Gràcies a la inquietud
ciutadana, cada vegada hi ha més
maneres de poder dur a terme la
implementació d’aquests projectes
amb nous i innovadors instruments de
finançament que es poden trobar a
l’abast de tothom.
Per aquest motiu l’Associació Leader
Ripollès Ges Bisaura tenim el neguit
d’exposar a tot el públic aquestes
experiències que podem trobar avui
en dia al nostre país.

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Presentació de la Jornada
Sra. Elisabet Ferreres i Vergés, alcaldessa de Montesquiu.
Sra. Rosa Vestit Villegas, presidenta de l’ALRGB.
9.30 h Transició Energètica en Municipis i Comarques de Catalunya.
Sr. Ramon Sans, enginyer industrial i Sra. Carina Creixans, Agència
d’Energia del Ripollès.
10.00 h Marc legal de l'autoconsum fotovoltaic
Sr. Francesc Vidal, ICAEN.
10.45 h Pausa
11.00 h Nous instruments de finançament per a projectes d’autoconsum

 Inversió a través de MESE. Sra. Remei Aldrich, programa Beenergi.
 Les plataformes de crowfunding com a eina de finançament.
Sr. Manuel Blasco i Sr. Ernest García Gasull, ECrowd!.
12.00 h Experiències d’èxit a través d’instruments de finançament
innovadors

Organització

 El poder de la comunitat en la transició energètica ciutadana.
Ponent per confirmar, ECOOO.

 Fotovoltaica per a l’autoconsum amb finançament ciutadà (a
Viladamat, a través d'ECrowd). Sr. Jesús Teixidor, SUNO Enginyeria,
SCCLP.

 Finançament popular per a la generació d’energia renovable.(El
projecte Viure de l’aire del cel). Sr. Pep Puig, Eolpop SL.
13.30 h Networking i debat obert a tot el assistents

Col·laboració

14.00 h Fi de la Jornada

Lloc de realització
Sala d’Actes del Castell de Montesquiu
MONTESQUIU
Localització: https://goo.gl/ainM1Z

Inscripcions

@ruralcat

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del següent
formulari: https://goo.gl/forms/EnQkfjGljD4El55w1 o del Leader Ripollès Ges
Bisaura (Tel.: 972 704 499 - A/e: eduard@ripollesgesbisaura.org)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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