
Inscripció en línia i més informació 
www.eurosolar.de/en  
www.energiasostenible.org

Seu:
Sant Pau Art Nouveau Site
Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona

Col·laborador

SimpoSi i Acte 

de lliurAment 

delS 
premiS

Divendres 18 de novembre de 2016

Recinte Modernista de Sant Pau, 

Barcelona



una cooperació d’euroSolAr i l’Ajuntament de 
Barcelona

Des de 1994, EUROSOLAR ha reconegut any rere any els 
compromisos més notables en el camp de l’energia reno-
vable amb el Premi Solar Europeu. Iniciatives i projectes 
innovadors de tots els sectors de la societat són seleccio-
nats a fi de situar pioners i innovadors en el punt de mira i 
conscienciar la societat, i també per donar un nou impuls 
al canvi energètic descentralitzat i basat en les energies 
renovables.

Cap al final de l’any, es convida els guardonats a una ce-
rimònia de celebració en una ciutat europea. Després 
d’haver tingut lloc a Roma i a Praga, enguany el Premi 
Solar Europeu l’acollirà Barcelona, una ciutat comprome-
sa amb l’energia sostenible.

Hi haurà servei d’interpretació simultània anglès-
castellà. Més informació i inscripció gratuïta fins al  
9 de novembre de 2016 a 
www.eurosolar.de/en o www.energiasostenible.org

divendres, 18 de novembre de 2016 

12.00  Arribada, acreditació 

12.30  Benvinguda
 Prof. Peter Droege, president d’EUROSOLAR
 Janet Sanz, tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de   

 Barcelona 

13.00  polítiques i visió de la transició energètica 
 Dra. Dörte Fouquet, directora d’EREF, bbh
 Dr. Harry Lehmann, president de WCRE, UBA
 Domingo Jiménez Beltrán, president de la 

 Fundación Renovables

13.45  Dinar

14.45  cap a la democràcia energètica 
El cas de Barcelona

 Cristina Castells, directora de l’Agència Local    
 d’Energia de Barcelona 

 Francesc Pujol, membre del Consell Rector de    
 Som Energia

Altres experiències
 Dirk Vansintjan, president de REScoop.eu
 Dr. Josep Puig, vicepresident d’EUROSOLAR, 

 EUROSOLAR Espanya
 Stephan Grüger, diputat del Parlament de Hessen,   

 vicepresident d’EUROSOLAR

16.00  Pausa

16.30 
presentació dels premis Solar espanyols i europeus

18.00 – 19.00 Aplec i celebració

Premi Solar 
euroPeu 2016 
SimpoSi i Acte 
de lliurAment 
delS premiS

Visita:
Visita a les instal·lacions d’energia del recinte  
modernista de Sant pau (10.30 – 12.00)
Antic Hospital de Sant Pau: edificis sostenibles i els 
últims avenços en eficiència energètica
Per fer la visita, cal inscripció prèvia. Les places són 
limitades.


