
 

 

 
 

 

Jornades sobre 
Autoconsum 

elèctric 
Vic, 19 d’octubre del 2017 

 

Conscients de la importància i la necessitat de col·locar les energies renovables al 
capdavant de les nostres polítiques energètiques com a font d’ingressos, creació de 
llocs de treball, i de reducció de la nostra dependència energètica, UNEF, Clúster 
d’Eficiència Energètica, Solartys, Agència Local de l’Energia d’Osona, Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Vic i ICAEN han unit esforços per organitzar la fira de 
l’autoconsum elèctric amb fotovoltaica i xarxes intel·ligents com a convidats especials. 

Catalunya depèn amb un 95 % d’energies fòssils i per aconseguir la completa 
independència energètica el 2050, cal començar de forma urgent a convertir les 
nostres empreses, edificis particulars i terciaris a petits, mitjans o grans productors 
d’energia elèctrica, amb l’objectiu de que aquests siguin autosuficients o que vagin un 
pas més enllà i siguis edificis d’energia positiva (generin més energia de la que 
gasten). 

L’objectiu de la jornada és donar a conèixer les tecnologies actuals amb fotovoltaica 
amb o sense bateries, exemples reals de de la seva aplicació, i mostrar nous mercats i 
tendències en l’autoconsum.  

 

 

 

 

 

 

Organitza:    Amb el suport: 

 

Col·laboren:         Patrocina: 

 

 



 

 

 

Jornades Fira Autoconsum Elèctric  
 

Dia:  Dijous, 19 d’Octubre del 2017 

Hora: 9:00 a 13:15h 

Lloc: Recinte Firal El Sucre. Vic   

   

 

Programa 

9:00 h  Recepció dels assistents (al mateix temps es poden visitar els estands) 

9:15 h BENVINGUDA (Assumpta Farran, Directora de ICAEN, Benjamí Dòniga, 
regidor de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic) 

9:30 h PONÈNCIA INAUGURAL  a càrrec de Josep Bunyesc. Arquitecte  

09:45h VISIÓ ESTRATÈGICA - De l'economia del petroli a l'economia del Sol 

Assumpta FARRAN, Directora Institut Català d'Energia. 

10:00h  SITUACIÓ LEGAL I NORMATIVA  

Piet HOLTROP. 

10:15h  Bloc I: Aplicacions i exemples de fotovoltaica i autoconsum / casos d’èxit 
(6)  

Moderador del Bloc I  

10 min Aplicació de l’autoconsum en CAS MUNICIPAL Piscina municipal 

Miquel ARISA COMA. Alcalde Ajuntament de Centelles. 

10 min Aplicació de l’autoconsum en CAS MUNICIPAL Barcelona - L'impuls a la 
generació solar a Barcelona. 

Cristina CASTELLS. Directora d’Energia i Qualitat Ambiental, Gerència 
Adjunta Medi Ambient i Serveis Urbans - Ecologia Urbana de l’Ajuntament 
de Barcelona. 

10 min Aplicació de l’autoconsum en CAS INDUSTRIAL SECTOR ALIMENTARI. 
L’aposta per l’autoconsum i l’eficiència energètica al Grup Bon Preu 

Bon Preu 

Josep CASTANY. Responsable d’energia i medi ambient del Grup Bon Preu. 



 

 

10 min Aplicació de l’autoconsum en CAS INDUSTRIAL SECTOR DISTRIBUCIÓ 
CELLER Mas Blanch i Jové 

Joan JOVÉ. 

10 min Autoconsum FV amb bateries en CAS DOMÈSTIC 

SEBA 

Marc ROMERA, Gerent. 

10 min Aplicació de l’autoconsum en SECTOR AGRÀRI - Instal·lacions 
d'autoconsum en el sector agro ramader. 

BonÀrea 

Clàudia GUALS. Responsable d'Energia Renovables - Secció d'Instal·lacions 
Ramaderes. Departament d'Enginyeria 

11:15 h Debat 

11:30 h Pausa 

12:00h Bloc II: Nous mercats de l’autoconsum elèctric, noves tendències (6) 

Moderador del Bloc II  

10 min Autoconsum compartit Experiència França - Experiència de SUNCHAIN 

Caroline PLAZA. Directora tècnica SUNCHAIN (Spin-off de l’enginyeria 
TECSOL) 

10 min Bateries 

Joaquín CHACÓN. President AEPIBAL. 

10 min Autoconsum 

Franc COMINO. Webatt Energia i Bassols. 

10 min Noves tendències : autoconsum comunitari 

Moisès MARTINEZ. AZIMUT 

10 min El paper de les comercialitzadores en l’autoconsum  

Sabina DUARTE. Desenvolupament de Negoci Hola Luz 



 

 

10 min Solucions d’autoconsum residencial i comercial per als instal·ladors 

Pau GRIVÉ, Assessor tècnic comercial AS SOLAR IBÉRICA. 

13.00 h Debat 

13:15 h Clausura 

 

 
Mostres i Networking: 

Durant tota la jornada es disposarà d’un espai de mostres i de networking amb els 
responsables de les empreses expositores. Per participar-hi podeu contactar amb 
fires@vic.cat.   
 

Inscripcions  

Preguem ens confirmeu la vostra assistència a través del Formulari d’inscripcions. 
 

 
Per arribar us recomanem, en la mesura del possible, que feu 

servir el transport públic o que compartiu el vehicle privat 
Tren: fins a Vic des de Barcelona . 

Bus: e12 des de Sagrera (Barcelona o Casp) i Eix Bus (des de Girona, 
Manresa, LLeida) 

 

mailto:fires@vic.cat
http://www.vicfires.cat/congressos.php?idm=1&subpg=9&subpg2=1&subpg3=5

