Cicle de debats sobre la transició energètica
Transició Energètica: Què esperem?
Dimecres, 15 de novembre de 2017
En aquest debat abordarem els reptes fonamentals de la Transició Energètica i de la Llei del
Canvi Climàtic.
En la primera taula presentem els resultats preliminars del model 2050.cat consistent en
l’adaptació de l’eina Pathways 2050 a Catalunya. Aquests resultats s’obtenen en base a la
projecció esglaonada a l’horitzó 2050 dels escenaris bàsics de transició energètica i
descarbonització de l’economia seguint les pautes del Roadmap 2050, del darrer Winter
Package de la Comissió Europea i atenent a les indicacions del Pacte nacional per a la
transició energètica de Catalunya així com de la futura llei del Canvi Climàtic.
Els objectius de la transició energètica ‐ energia neta per a tots els ciutadans ‐ són
tecnològicament viables però ens enfrontem a obstacles considerables per assolir‐los.
També en la primera taula debatrem els reptes que caldrà superar en diversos àmbits, tant
financers i socials com regulatoris i polítics. En la segona taula incidirem en possibles
sistemes de finançament que s’albiren per a la transició energètica.
Programa
09:00 h
09:15 h
09:20 h
09:45 h
10:10 h
10:35 h
11:00 h
11:30 h
12:00 h
12:00 h
12:25 h
12:50 h
13:15 h
13:40 h
14:00 h

Benvinguda i presentació jornada. Pere Palacín, degà del Col∙legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya
Taula 1 – Moderador Francesc Bonvehí
Model 2050.cat, escenaris de futur. Rodrigo Ramírez‐Pisco, Universitat
de Barcelona – UNIBA
Reptes financers. Alfons Pérez, Xarxa per la sobirania energètica
Reptes regulatoris. Piet Holtrop, HOLTROP SLP Transaction & Business
Law
Reptes polítics. Assumpta Farran, ICAEN
Debat públic
Pausa
Taula 2 – Moderador Jordi Goula
Finançament estructurat. David Noguera, Banc de Sabadell.
Finançament col∙lectiu (crowdlending). Jordi Solé Muntada, Ecrowd!
Renewable Power Purchase Agreements. Xavier Farriols, Factor Energia
El model cooperatiu. Jaume Aliaga, Som Energia
Debat públic
Cloenda

Organitzen: Taula Inter‐professional de l’energia: Comissió d’Energia dels EIC i Comissió
d’Economia i Sostenibilitat del Col∙legi d’Economistes de Catalunya
Auditori Pompeu Fabra, Via Laietana, 39, 5a planta, Barcelona

