
Ajuntament de Cornellà del Terri, 
el 25 de juny de 2020 a les 20 h

La proposta és crear una 
comunitat local d'energia a través 
de l'autoconsum compartit. 

L'objectiu principal és impulsar     
el canvi energètic en l'àmbit local 
de la mà dels ciutadans.

Mitjançant una instal·lació 
d'energia solar fotovoltaica en un 
equipament municipal es podrà 
compartir l'energia produïda amb 
les llars del municipi que es 
vulguin sumar a la iniciativa.

PROGRAMA

20:00h - Benvinguda

20:15 h - Transició energètica a les comarques 
gironines. 

Salvador Coll Baucells, Alcalde de Cornellà 
del Terri

Anna Barnadas, Diputada de Medi Ambient de 
la Diputació de Girona

Anna Camp, Coordinadora del Pacte dels 
Alcaldes per l'Energia i el Clima de la 
Diputació de Girona

Xavier Massa, Consultor Km0

20:30h - Què son les comunitats locals 
d'energia?

Josep Hidalgo, Regidor d'Urbanisme
Pujol, Regidor d'Energia i Industria

21:30 h - Precs i preguntes

21:10 h Presentació de l'ordenança per a la 
promoció de les instal·lacions d'autoconsum 
amb energia fotovoltaica

20:50 h - La comunitat local d'energia al 
municipi de Cornellà del Terri

22 de juny

Factura elèctrica 
i contractació d'energia 
verda

Es donarà a conèixer el contingut de la 
factura elèctrica i les opcions de contractació 
d'energia verda. També s'informarà dels 
canvis tarifaris que la Comissió Nacional 
del Mercat i la Competència (CNMC) té 
previst aplicar. (Durant la sessió es recomana 
tenir a mà una còpia de la factura elèctrica 
de la llar.)

A càrrec de Xènia Illas, ambientòloga.
ID de la sessió: 823 8264 2664

29 de juny

Estalvi energètic a la llar

S'informarà sobre bones pràctiques 
i diferents accions per reduir la despesa 
energètica sense disminuir el confort a la llar. 

A càrrec de Xènia Illas, ambientòloga.
ID de la sessió: 814 6270 7120

6 de juliol

Mobilitat sostenible 
i vehicle elèctric

Es donaran a conèixer les formes 
de mobilitat més sostenibles; en concret, 
el vehicle elèctric, el qual no genera 
emissions ni contaminació acústica, 
és més eficient, permet que les energies 
renovables s'incorporin a la mobilitat 
i redueix la dependència energètica 
dels derivats del petroli.

A càrrec de Xènia Illas, ambientòloga.
ID de la sessió: 878 6493 0703

13 de juliol

Energia solar a casa

Es donaran a conèixer les diferents 
possibilitats per disposar d'una instal·lació 
d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum 
a casa i els avantatges que comporta 
una instal·lació d'aquesta mena.

A càrrec d'Albert Juan Casademont, 
enginyer industrial.
ID de la sessió: 892 6259 3149

Sessions en línia 
dirigides a la ciutadania

22 i 29 de juny 
6 i 13 de juliol de 2020
A les 19 h

en línia del dia.
i escriure el codi que correspongui a la sessió 

No s’ha de fer inscripció prèvia. Per accedir a les 
sessions de la setmana, cal connectar-se al web 
www.zoom.us, entrar a la reunió (join the meeting) 

Les sessions també es poden seguir en directe 
mitjançant el canal de Youtube de la Diputació 
de Girona:
https://www.youtube.com/user/DiputacioGirona/live 

CILMA
Consell d’Iniciatives locals per al 
Medi Ambient de les comarques de Girona
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