
Dimecres, 13 de juny de 2018 de 9.00 a 14.00 h.
Edifici de l’Enològica, c/ Amàlia Soler, 29 de Vilafranca del Penedès 

JORNADA GESTIÓ 
DESCENTRALITZADA   
DE L’ENERGIA

Programa
9.00 h Inscripcions 
9.15 h Benvinguda
9.30 h Experiències en Xarxa
 “Com s’estan abordant els reptes de la Transició Energètica a Europa?”

 Bloc A Alemanya i França davant la Transició energètica.
 a) “Model Alemany – el paper de les Stadtwerke”. A càrrec del Sr. Carles Vilaseca, direcció de 

projectes. Seeger Engineering Gmbh. Spanien / Lateinamerika. 
 b) “Model Francès – el paper Communal-Intercommunal”. A càrrec del Sr. Gerard Pol, chargé 

de mission energies renouvelables. Ville et Eurométropole de Strasbourg. Strasbourg-França.
 c) “Una Visió Europea”. A càrrec de la Sra. Miriam Eisermann, directora de comunicació 

d’Energy Cities.
11.30 h Pausa Cafè
12.00 h Bloc B Vers un model de transició energètica a Catalunya.
 a) “El cas de Som Energia, model d’implicació ciutadana. Cooperativisme energètic”.

A càrrec del Sr. Roger Reixach, membre del Consell de Som Energia. 
 b) “Model d’empresa privada comercialitzadora; el paper de l’agregació de demanda”. 

A càrrec del Sr. Santi Martinez, director executiu d’Elèctrica independent Estabanell.
 c) “Model de distribuïdora i comercialitzadora pública: El cas de l’ajuntament de 

Centelles”. A càrrec del Sr. Miquel Arisa, alcalde i president de l’Electra de Centelles.
 d) “Model d’empresa municipal implicada en el territori i amb voluntat d’ampliar el 

ventall de serveis”. A càrrec del Sr. Joan Carles Ferraté, gerent d’Aigües de Vilafranca.

13.00 h Torn Obert de Preguntes 
13.30 h Conclusions i Cloenda 
 A càrrec del Sr. Pere Regull, alcalde de Vilafranca del Penedès i Sr. Valentí Junyent, 

diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

EUSEW.EU
EUENERGYWEEK
@EUENERGYWEEK

Organitza: Col.labora: Acte emmarcat en la Setmana de l’Energia 2018:

Inscripcions: 
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament mitjançant el c/e: rel.internacionals@vilafranca.org
Data límit: 6 de juny de 2018. 

Amb l’objectiu de posar  l’interès general al centre de la gestió dels serveis públics, ens trobem davant  
d’un repte important:   la capacitat pública per gestionar les necessitats energètiques locals. 
L’administració local ha de fer front no tan sols  a la necessitat d’una eficaç  comercialització i també  pro-
ducció d’energia sostenible, sinó també al repte de fer participar als ciutadans de les polítiques d’energia 
i  sostenibilitat. 
Aquesta jornada s’adreça a responsables de decidir sobre polítiques energètiques municipals per tal de 
compartir experiències amb altres ciutats europees  que encaren  d’una manera o  altra aquest repte i 
veure com podem avançar cap a un apoderament local de l’energia.


