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VII Jornada BioEconomic - Sitges 2018  

“Autoconsum, Energies Renovables i Alternatives” 

Noves oportunitats i finançament 

Nota de premsa, 20 de Juny 2018   
 

La VII Jornada BioEconomic Sitges 2018 “Autoconsum, Energies Renovables i Alternatives”, va tindre lloc al Edifici 

Miramar de Sitges, el passat divendres 15, organitzat como cada any per l’Ajuntament de Sitges i BioEconomic, e 

aquesta ocasió va tractar les noves oportunitats i el finançament de l’Autoconsum, les Energies Renovables i 

Alternatives”.  

L’ inauguració la va realitzar el Sr. Miquel Forns, va 

dir que Sitges es una finestra al mon, i les Jornades 

son un referent conegut a Catalunya i a tot el país. 

Va parlar de la certificació Biosphere, l’aposta de 

present i de futur de l’Ajuntament de Sitges per la 

seva sostenibilitat i la del Turisme. Sebastià Parera 

va agrair el suport rebut i va felicitar a l’Ajuntament 

de Sitges per les  accions cap a la sostenibilitat que 

s’estan realitzant al municipi. 

Jordi Mas, regidor de Medi Ambient a 

l’ajuntament, va parlar de les noves oportunitats 

que s’obren per l’aixecament de la Llei Catalana de 

Canvi Climàtic. Es te que minimitzar l’impacta del 

canvi climàtic als municipis turístics. 
                Miquel Forns, Alcalde de Sitges i Sebastià Parera, BioEconomic 

 

Fc. Xavier Garcia-Marquès, Tècnic de Medi Ambient del Ajuntament de Sitges, va explicar les accions que està 

realitzant l’Ajuntament en eficiència i gestió energètica, en l’ús racional de l’aigua, preservació de la flora i la fauna 

autòctona, gestió dels residus, informació social, bones pràctiques ambientals, planejament urbanístic sostenible, 

mobilitat sostenible i segura, prevenció d’incendis tot això i mes anant cap a la certificació Biosphere de Sitges com a 

destinació turística sostenible. 

Francesc Vidal, Divisió de Gestió Energètica de l’ICAEN, amb la 

transició energètica de Catalunya, només tenim un 5% de 

potencia instal·lada, tenim molta feina a fer, va explicar algunes 

de les accions que està fent la Generalitat de Catalunya per 

potenciar-ho, com la taula d’impuls per a l’energia fotovoltaica i 

el PIRVEC amb l’ infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric. 

Robert Roch i Sunyé, ens va explicar que el PEFC Catalunya es 

una associació sense ànim de lucre que promou la gestió 

sostenible dels boscos, treballant amb principis ambientals, 

socials, econòmics i ètics, amb la certificació de gestió forestal 

UNE 162.002. I promovent el CATFOREST, producte forestal 

Catalunya amb cadena de custodia i es una per a la Biomassa a 

Catalunya.                                                                                                                                 Francesc Vidal, ICAEN 

Esteve Garreta, gerent de CENCAT - Energètica,  ens va donar a conèixer els beneficis energètics de la geotèrmia, de 

la bomba de calor i del terra radiant. 
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Franc Comino, CEO de WeBatt Energia conjuntament 

amb Bassols Energia estan treballant per expandir i 

accelerar la revolució energètica, quan les elèctriques 

tradicionals aposten per la generació distribuïda. En va 

ensenyar el EspaiZero, primer centre estatal 100% 

autosuficient energèticament. Pretén demostrar i ho 

està fent que amb l’aplicació d’una relació de mesures 

d’estalvi energètic, fonts renovables eficients i un 

sistema d’automatització que ho gestioni correctament 

es pot  aconseguir un consum energètic de balanç 

energètic cero. Ens va presentar el SGEI: Software de 

Gestió Energètica Integral Predictiu. I a sonnenBatterie 

líder mundial en sistemes d’acumulació intel·ligents per 

autoconsum solar residencial 
                      Franc Comino, CEO de WeBatt Energia 

 

Francesc Ribera, Gerent del CEEC, va explicar les àrees de Treball del Cluster de l’Energia Eficient de Catalunya: 

Autoconsum i energies renovables, mobilitat sostenibles, eficiència en l’industria, xarxes intel·ligents, digitalització 

de l’energia i edificació eficient i de la seva aposta per ajudar a l’emprenedoria en el reptes de l’energia renovable. 

Xavier Pastor, President de Solartys va recalcar que les instal.lacions d’avui de fotovoltaica son estàtiques i que les 

noves hauran de ser dinàmiques amb capacitat de gestió completa de la demanda, hauran de permetre els 

bescanvis i les transaccions d’energia entre particulars “Wattcoin”.   

Toni Pérez Ortigosa, CEO de TECHSOLAR va deixar clar que totes les instal·lacions es tenen que legalitzar, son 

rendibles per l’autoconsum però no fer una instal·lació per vendre energia. Va mencionar que els inversors Fronius 

ens permeten derivar els excedents de una càrrega a altres equips.  

Francisco García responsable de VIESGO Solar ens va ensenyar online exemples de generació distribuïda i la seva 

gestió.  

Manuel Blasco, director comercial d’ Ecrowd Invest, va explicar els projectes d’inversió mitjançant el Crowdfunding, 

finançament per a projectes d’energies renovables amb un impacte positiu per a la societat (econòmica, social i 

mediambiental), activitat regulada per la CNMV i els seus beneficis. 
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