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La transició energètica cap a un model d’energia neta i de generació 
distribuïda tindrà els edi�cis com a protagonistes. Els edi�cis reuneixen 
totes les capacitats culturals i les possibilitats d’actuació i d’innovació 
tecnològica per integrar la rehabilitació energètica i la generació 
d’energia per autoconsum fotovoltaic en el seu procés de renovació.

És per això que la Setmana de l’Energia 2017, amb el lema “Tu tens 
l’energia, tu tens el poder” es presenta a la seu del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya, com a representant dels diferents col·lectius del món de 
l’edi�cació que, mitjançant la formació continuada dels seus professio-
nals, podran actuar de prescriptors i impulsors d’aquesta transició ener-
gètica en l’edi�cació.

Edi�cis que consumeixin i, a la vegada, generin energia s’integraran en 
barris i ciutats intel·ligents que milloraran la qualitat de vida dels ciuta-
dans i permetran utilitzar l’energia de forma e�cient, però també gene-
rar-la, gestionar-la i compartir-la.

La jornada presenta els resultats de l’Observatori de l’estat energètic 
dels edi�cis de Catalunya, que mostra que hi ha encara molt camí per 
recórrer, així com guies pràctiques i exemples d’actuació en rehabilita-
ció energètica i autoconsum fotovoltaic, com el propi projecte de 
façana fotovoltaica a la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Els nous models de negoci i de �nançament lligats a aquestes interven-
cions en els edi�cis són també part del contingut de la sessió.
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Inauguració i presentació de la Setmana de l’Energia 2017.

Assumpta Farran, Directora de l’Institut Català d’Energia
Lluís Comerón, Degà del Col·legi d’arquitectes de Catalunya

(Obert als mitjans de comunicació)

Ponència

Observatori de l’estat energètic dels edi�cis a Catalunya
Lluís Morer, Cap de Programa d’E�ciència Energètica. ICAEN

Patrimoni arquitectònic i transició energètica: el repte d’intervenir 
energèticament una façana de valor patrimonial
Representant del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Rehabilitació energètica i edi�cis de consum d’energia gairebé 
zero: Guies pràctiques
Ainhoa Mata, Cap d’unitat d’edi�cis. Institut Català d’Energia.

Rehabilitació de la residència d’estudiants.
Sra. Mª Àngels Negre. Arquitecta.

Models de negoci vinculats a l’energia solar compartida.
Sr. Daniel Pérez. Holaluz. [Pendent de con�rmar]

Autoconsum fotovoltaic amb bateries en una comunitat de veïns a 
Barcelona 
Sr. Manel Romero. SUD Energies Renovables. 

Instal·lació d’autoconsum fotovoltaic �nançada amb crowdlending 
en un edi�ci municipal a Viladamat
Sr. Jordi Solé. ECrowd

Finalització de la jornada.

Organitza: Amb el suport de
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