Som Energia i Som Mobilitat
s’uneixen per impulsar la transició
energètica d’empreses i entitats
Transicioenergetica.cat és un projecte conjunt de Som Energia i Som Mobilitat per ajudar a les empreses
en la transició cap a un model baix en emissions
Transicioenergetica.cat és una
iniciativa que consisteix a oferir
eines de diagnosi i acompanyament
a empreses i entitats per facilitar-los
la transició energètica cap a una economia baixa en emissions. L’objectiu
principal és ajudar a les empreses a
ser més competitives, sostenibles i
responsables.

Busquen 8 empreses
pioneres
Durant el 2019 es realitzarà una prova
pilot per posar en funcionament una
nova metodologia desenvolupada per
Som Energia i Som Mobilitat i amb
la col·laboració d’Arkenova, Audit
Energia, Azimut 360, Suno, EPI i
Solartradex, totes elles vinculades al
món de les energies renovables i la
transició energètica.
Les empreses que desitgin participar
en la prova pilot poden presentar la
seva candidatura al web del projecte
(www.transicioenergetica.cat) del 5 al
15 de juliol. Es seleccionaran vuit empreses i la prova s’iniciarà el mateix
juliol i durarà fins a finals d’octubre.

En una primera fase una empresa
especialitzada en el sector energètic
els ajudarà a avaluar la seva situació
actual, en els àmbits d’eficiència
energètica, autoproducció, generació
col·lectiva i mobilitat. A partir d’aquí,
es proposarà un pla de treball amb
les possibles millores a realitzar.
L’objectiu principal és donar-los informació i eines d’autoconeixement per,
en una segona fase, millorar els seus
resultats a nivell econòmic i energètic.

Reducció
d’emissions de CO2
i descarbonització
Transicioenergetica.cat vol esdevenir
una eina de país, no només per reduir
les emissions de CO2 i la descarbonit-

Cap a una economia
baixa en emissions
des de la mirada
cooperativa

zació de les empreses, sinó també per
millorar la seva competitivitat, ser un
exemple i animar a altres empreses a
sumar-s’hi i fer el pas.
El projecte està enfocat a les empreses
i organitzacions catalanes, però en
una segona fase es contempla la possibilitat d’ampliar-ho a administracions
locals i organitzacions d’arreu de
l’Estat espanyol. Transicioenergetica.
cat ha estat possible gràcies al suport
d’Aracoop, el programa d’Economia
Social de la Generalitat de Catalunya,
a través dels Projectes Singulars, i
amb el finançament del Ministeri de
Treball, Migracions i Seguretat Social.
A través de la pàgina web:
www.transicioenergetica.cat, totes
aquelles empreses interessades en el
projecte poden demanar més informació i inscriure’s per participar-hi.

www.transicioenergetica.cat

