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CIRCULAR 101-2020 
 

FEGiCAT I L’ICAEN ORGANITZEN UN CICLE DE CONFERÈNCIES 
RELACIONADES AMB L’AUTOCONSUM I LA MOBILITAT ELÈCTRICA EN 3 

SESSIONS EN EL MARC DE LA SETMANA EUROPEA DE L’ENERGIA 
 

FEGiCAT ha treballat juntament amb l’ICAEN per crear un total de 3 sessions de debat (seminaris 

web) amb ponents de primeríssim nivell a on s’esposaran les principals avantatges i els barreres 

de les tecnologies relacionades amb l’autoconsum i la mobilitat elèctrica. 

 

La situació actual ens situa en una posició de fort enlairament en tot el que fa referència a les 

energies renovables. L’autoconsum i la generació renovable esdevenen un vector de creixement 

importantíssim i que condueix a una oportunitat de negoci per les empreses instal·ladores, grans 

i petites, a la vegada que una oportunitat clara per treballar contra el canvi climàtic i la creació de 

consciència sostenible. 
 

Aquest vector de creixement serà clau en els propers mesos a on es preveu una aturada important 

de les inversions i una caiguda de la demanda en general. Amb unes previsions de creixement 

que podrien com a mínim duplicar les obtingudes al 2019, aquest vector de creixement pot 

convertir-se en una sortida clara per moltes de les empreses que representem. Cal estar 

preparats, informats i formats sobre les darreres tecnologies i la realitat de funcionament 

d’aquestes instal·lacions, donat que no sempre s’explica el detall perdent de vista la seva viabilitat 

real. 

 

Adjuntem els enllaços de les convocatòries als cicles de conferències que s’iniciaran el dia 29 de 

juny i finalitzaran el dia 1 de juliol i que es donaran de 12:00 hores a 13:30 hores: 

 

1. Sessió 1 - AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC habitatges 
2. Sessió 2 - AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC polígons 

3. Sessió 3 - Mobilitat elèctrica 

 

Per inscriure’s a les jornades només cal clickejar a sobre del pdf. 

 

Salutacions, 

https://www.dropbox.com/s/y5y43n6edcz4zih/Sessi%C3%B3%201%20-%20AUTOCONSUM%20FOTOVOLTAIC%20habitatges.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/lfg0v7gxkgmbvld/Sessi%C3%B3%202%20-%20AUTOCONSUM%20FOTOVOLTAIC%20pol%C3%ADgons.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/x98jk08zm2fefwo/Sessi%C3%B3%203%20-%20Mobilitat%20el%C3%A8ctrica.pdf?dl=1

