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El projecte Vilawatt s’ha impulsat en el període 2017-2020 gràcies al
fons de la iniciativa Accions Urbanes Innovadores (FEDER) i ha posat
en marxa un consorci energètic local, amb la participació d’entitats
públiques, privades i ciutadanes. El Vilawatt ha impulsat la gestió
energètica local, la rehabilitació d’edificis, la creació de comunitats
d’aprenentatge en cultura energètica, i una nova moneda local
vinculada a la transició energètica. Quins han estat els reptes i
aprenentatges del procés?

OBJECTIUS

És d’interès per part de les administracions locals conèixer a fons el
futur de les línies de finançament d’aquests tipus de projectes en un
context en què el marc financer plurianual s’està discutint i en què la
UE acaba d’aprovar un fons d’ajuda a la recuperació que cobreix, entre
d’altres, l’impuls als processos de transició ecològica.

INTERCANVI  D ’EXPERIÈNCIES  SOBRE  COGOVERNANÇA  

I  PARTICIPACIÓ  CIUTADANA  EN  PROCESSOS  DE
TRANSICIÓ  ENERGÈTICA  I  ALTRES  INICIATIVES
COMUNITÀRIES  INNOVADORES  EN  AQUEST  ÀMBIT

La participació ciutadana i la millora de la governança és la clau per
aconseguir impulsar un canvi de mentalitat en els actors socials
involucrats, fet imprescindible perquè els processos de transició
ecològica siguin sostenibles en el temps. Com s’aconsegueix que la
ciutadania prengui un rol actiu en aquest  procés? Quins són els actors
principals en joc?

PRESENTACIÓ  DELS  RESULTATS  DEL  PROJECTE  VILAWATT

EL  FUTUR  DE  LES  LÍNIES  DE  FINANÇAMENT  PER  A
L ’IMPULS  DE  LA  TRANSICIÓ  ECOLÒGICA  DES  DE  LES
CIUTATS  



10 .00  H Benvinguda institucional - Carles Ruiz, alcalde de 

Viladecans

Quin suport donarà la Unió Europea sota la iniciativa
Accions Urbanes Innovadores perquè les ciutats impulsin
processos de transició ecològica? Quins mecanismes
financers s'estan habilitant de cara al proper període?

Nélida Hancco Herrera, Urban Innovative Actions.

10 .15  H

Torn de preguntes11 .20  H

Presentació dels resultats del projecte Vilawatt: 
(Idioma: CASTELLÀ)

El parteniariat públicoprivat-ciutadà com a principal
innovació del projecte Vilawatt - Alicia Valle, gerent
municipal i project manager del projecte Vilawatt.                

La rehabilitació energètica de 3 edificis pilot a
Viladecans - Emili Galisteo, gerent de Vimed i
responsable de la rehabilitació energètica dels edificis
demo-renovats.                

Com involucrar la ciutadania en el procés? - Laura
Pardo, tècnica de Projectes Europeus i Comunicació, a
càrrec de l'estratègia participativa del projecte.                

La moneda VILAWATT com a eina per impulsar la
transició energètica i dinamitzar el comerç local -
Ramon Viader, cap de Serveis Generals i responsable de
l'aplicació de la moneda VILAWATT

11 .30  H
UNEIX-TE  VIA  WEBEX !

PROGRAMA

Pausa

10 .40  H

Modera - Marina Jarque,  directora de Relacions
Internacionals i Comunicació Corporativa de l'Ajuntament
de Viladecans.

Torn de preguntes10 .30  H

PROGRAMA



Bones pràctiques en cogovernança i participació
ciutadana en els processos de transició energètica

11 .40  H

Iniciatives de crowfunding en l'àmbit
de la transició energètica. El cas de
Križevci, Croàcia - Lucija Nad,
cooperativa Green Energy (ZEZ),

Zagreb, Croàcia. (Idioma: CASTELLÀ)

BONA  

PRÀCTICA   1

El rol dels infants i com utilitzar la
gamificació per fomentar la transició
energètica – Projecte pilot al districte
sud-est d'Amsterdam - Sanne
Hettinga, Universitat d'Amsterdam.

(Idioma: ANGLÈS) 

BONA  

PRÀCTICA  2

UNEIX-TE  VIA  WEBEX !

BONA  

PRÀCTICA  3

Clausura a càrrec de l'alcalde de Viladecans - Carles
Ruiz

12 .50  H

Noves institucionalitats publico-

cooperatives, un repte a abordar de
forma estratègica. L'experiència del
projecte UIA de Mataró, Lloguem-Yes
We Rent - Lorenzo Vidal, investigador
IGOP-UAB. (Idioma: CASTELLÀ)

UNEIX-TE !  INSCRIPCIONS  AQUÍ

12 .40  H El futur del projecte Vilawatt - Jordi Mazón, tinent
d'alcalde de Transició Ecològica de l'Ajuntament de
Viladecans

BONA  

PRÀCTICA  4
Experiències col·laboratives per
incrementar la participació dels joves
en la lluita contra el canvi climàtic –

Projecte EYES - Virginia Domingo
/Cristina Bajet - Ajuntament de
Granollers/Ecoserveis. 

(Idioma: CASTELLÀ)

PROGRAMAPROGRAMA

12 .30  H Torn de preguntes

http://www.vilawatt.cat/ca/registre

