
 

 

 

WEBINAR EN DIRECTE 

Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 (PROENCAT 2050) 

 

Data i hora: Dijous 12 de maig de 2022, de 18 a 19 h. 

Lloc: En línia - videostreaming. 

Ponent:  

 Joan Esteve, Cap de la Divisió de Planificació Energètica de l'Institut Català d'Energia. 

 Presentació a càrrec de Marta Morera, Directora de l'Institut Català d'Energia i Miquel 

Darnés, President del Consell de Col∙legis d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics 

Industrials de Catalunya. 

Inscripció: Al web https://www.enginyersbcn.cat/. Caldrà que emplenis les teves dades com 

a Altres inscripcions - ACCÉS PER NO COL∙LEGIATS. seguidament has de trucar al telèfon: 

934961420, o bé, enviar un correu a formacio@ebcn.cat on caldrà que t’identifiquis com a 

persona col∙legiada a Manresa amb el número de col∙legiat corresponent, d’aquesta manera 

et podran identificar i aplicar els mateixos drets d’inscripció aplicables per tot el col∙lectiu 

d’enginyers.  

Preu: Gratuït. 

Organitzat per: Consell de Col∙legis d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de 

Catalunya amb la col∙laboració de l'Institut Català d'Energia (ICAEN).  

Objectius:  

La prospectiva energètica de Catalunya en l’horitzó de l’any 2050 (PROENCAT 2050) és un 

exercici prospectiu i una eina indispensable per a definir alguns aspectes clau del nou 

sistema energètic català a llarg termini. Igualment, la PROENCAT 2050 permet valorar 

adequadament les possibles evolucions futures del sistema energètic català, atenent als 

seus avantatges i inconvenients, tant des del punt de vista tècnic, com econòmic i 

mediambiental. 

També, la PROENCAT 2050 dóna orientacions i planteja estratègies en base a unes hipòtesis 

que poden variar (perspectives d’evolució de la tecnologia, evolució econòmica i social,...). 

Per tant, caldrà revisar-la periòdicament. 

La Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 s’ha elaborat atenent 12 principis 

vertebradors, que són els que alineen el document amb el marc normatiu vigent, determinat 



 

 

 

per la normativa comunitària, la Llei del Canvi Climàtic i les bases del Pacte Nacional per la 

Transició Energètica. 

  

Aquests principis són: 

 Assolir la neutralitat climàtica al 2050 

 Abandonar el model energètic fòssil-nuclear 

 Aconseguir la sobirania energètica amb energies renovables 

 Minimitzar l’ocupació del territori 

 Apoderar ciutadans i empreses i impulsar la transformació social 

 Desenvolupar una economia pròspera, moderna, competitiva i circular 

 Posar en primer lloc l’eficiència energètica 

 No deixar ningú enrere 

 Aplicar el principi de neutralitat tecnològica cost-eficient 

 Assegurar un subministrament energètic assequible i segur 

 Dissenyar un nou sistema elèctric i el seu funcionament 

 Apostar decididament per la recerca, desenvolupament i innovació 

 

Programa:  

En aquesta conferència es donarà a conèixer els diferents escenaris contemplats per la 

PROENCAT 2050, així com els objectius establerts en eficiència energètica i energies 

renovables per aconseguir la neutralitat climàtica del cicle energètic a Catalunya i avançar 

cap a la sobirania energètica. 

Observacions: 

Aquesta sessió informativa es realitzarà en directe a les 18 h. La durada serà d'una hora.  

S'informarà per correu electrònic de la metodologia a utilitzar i enllaç corresponent per a 

realitzar la connexió.  

Abans de l’inici de l’activitat, si teniu qualsevol incidència de connexió podeu contactar amb 

els nostres tècnics i us podran atendre. Truca a 934961420 o bé envia un correu 

a incidencia.tic@ebcn.cat.  



 

 

 

El Col∙legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat de les 

conferències  programades. També es reserva el dret d’anul∙lar o ajornar la conferència si 

considera insuficient el nombre d’inscrits. 

Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció. 


