
 

 

    

 

 
 

 

JORNADES DE DEBAT  

Parcs solars fotovoltaics al Bages, amenaça o oportunitat?  

 

Lloc:  En directe a través de plataforma online del Consell Comarcal del Bages 
Dates:  Dijous 10 i dijous 17 de desembre de 2020 
Horari:  De 10.00 a 12.30 hores  

 
Adreçat als responsables polítics i tècnics dels ajuntaments del Bages, així com a tota la ciutadania.  

 
Programa: 
 
1ª part – Bloc legal-administratiu (10 de desembre de 2020) 
 
10.00 h Inauguració de la jornada 

Il·lma. Sra. Estefania Torrente i Guerrero, presidenta del Consell Comarcal del Bages  
 

10.10 h Objectius de la transició energètica a Catalunya 
Sr. Manel Torrent Aixa, director general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera i 
director de l’Institut Català d’Energia del Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya 

 
10.30 h La Ponència d’energies renovables i la tramitació de projectes eòlics i fotovoltaics 

Sr. Ferran Miralles Sabadell, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

 
10.50 h  Agricultura i transició energètica  

Sr. Oriol Anson Fradera, director general de Desenvolupament Rural del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya 

 
11.10 h  La fotovoltaica al Bages  

Sr. Marc Rotllan Puig, enginyer de l’Agència Comarcal de l’Energia del Bages de l’Àrea de 
Territori i Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages 

 
11.30 h Torn de preguntes i debat 

Amb la participació de tots els assistents a la 1ª part. Moderat per la Sra. Noemí Fosas 
Ferrer, cap-tècnica de l’Àrea de Territori i Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages  
 

12.00 h  El motiu de tot plegat: el canvi climàtic  
Sra. Mercè Rius i Serra, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
 

2ª part – Bloc socioeconòmic (17 de desembre de 2020) 
 
10.00 h  Inauguració de la jornada 

Sr. Joan Zapata i Lluch, conseller de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del 
Bages  

 
10.10 h Grans parcs solars fotovoltaics: criteris i condicionants 

Sr. Francesc Carulla Cartanyà, director general de Blueprom, empresa especialitzada en 
la gestió, des de les fases inicials fins al final de la seva vida útil, de plantes solars 
fotovoltaiques de fins a 50.000 kW de potència 
 

10.30 h Parcs solars fotovoltaics petits: criteris i condicionants 
Sr. Rafael Clusellas Macia, soci-director d’Innover, empresa de Cardona que actualment 
està desenvolupament més de 15 parcs solars fotovoltaics arreu de Catalunya de menys 
de 5.000 kW de potència 

 
10.50 h Parcs solars fotovoltaics “de proximitat” 

Sr. Santi Martínez Farrero, director general i fundador de km0.energy, empresa catalana 
promotora de parcs solars fotovoltaics que contemplen formes de participació ciutadana 
diferents a les convencionals 



 

 

    

 

 
 

 

 
2ª part – Bloc agroambiental (17 de desembre de 2020) 
 
11.10 h  La pagesia, la gran damnificada 

Sr. Josep Guitart Quintana, coordinador a la Catalunya Central d’Unió de Pagesos, 
representant de la pagesia com a un dels principals afectats pel desenvolupament de 
parcs solars fotovoltaics 

 
11.30 h  Què hi tenen a dir els municipis?  

Sra. Maria Crehuet Wennberg, responsable de Polítiques Energètiques de l’Associació de 
Micropobles de Catalunya, entitat que s’ha manifestat a favor d’un canvi de model 
energètic cap a les energies renovables, però d’una manera diferent a com s’està produint 
 

11.50 h Un abans i un després en el paisatge del Bages 
Sr. Fidel Grandia Borràs, portaveu de Som Natura Pla de Bages, entitat ambientalista del 
Bages que té per objectiu la conservació de la natura i el paisatge del Pla de Bages 
 
 

12. 10 h Torn de preguntes i debat 
Amb la participació de tots els assistents a la 2ª part. Moderat pel Sr. Joan Zapata i Lluch, 
conseller de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages  
 

 
 
Inscripcions: Es requereix inscripció prèvia mitjançant el següent formulari on-line:  

 
 
 
 
Es prioritzarà la participació dels assistents que provinguin dels ajuntaments de la comarca.  
 
Atendrem les vostres peticions a través del correu electrònic bagesenergia@ccbages.cat  

 

Organitza: 

 

  

 

 

Col·labora: 

 

   

 

   

 

    

      

Fes clic aquí per inscriure’t a la jornada 
 

https://forms.gle/FVu6PENEjyi15dqB7

