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Mieres enceta un procés
participatiu per a constituir una
comunitat energètica
Es faran tres trobades veïnals que culminaran el 18 de juny amb la constitució de
l'entitat
Sabeu què és una comunitat energètica (CE)? Us agradaria formar-ne part? Durant els mesos
de maig i juny de 2022 l'Ajuntament de Mieres obre un procés participatiu, a través de la
plataforma Decidim, per a constituir la comunitat energètica al nucli del municipi. Si us interessa
formar-ne part, reserveu-vos aquestes dates i participeu de les trobades veïnals:
14 de maig - Què és una comunitat energètica (CE)? Quines possibilitats hi ha a Mieres? - de
17 a 19 h al pavelló - Trobada veïnal. Xerrada d'introducció a les comunitats energètiques i el
procés de constitució a Mieres. Objectius de la trobada:

Que les veïnes entenguin què és una comunitat energètica i quins beneficis pot tenir crear-ne
una a Mieres.
Introduir la figura de l'autoconsum compartit com a primer pas per a crear la comunitat.
Presentar exemples de CE en desenvolupament a Catalunya (diferents models?)
Explicar el full de ruta a seguir per a definir i constituir la CE a Mieres.
Aclarir els dubtes que apareixen habitualment en un procés com aquest.
Després de la primera sessió es lliurarà un fulletó resum del presentat amb preguntes freqüents.
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La primera trobada sobre la comunitat energètica tindrà lloc a Mieres el 14 de maig. Foto: @ajmieres.
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21 de maig - Quins models hi ha? Quins són els avantatges i inconvenients de formar-ne part? I
els costos? -de 17 a 19 h al pavelló. Trobada veïnal. Taller pràctic sobre comunitats energètiques.
Objectius del taller:

Explicar el model jurídic i econòmic de CE proposat.
Familiaritzar el veïnat amb les decisions que s'hauran de prendre per a definir la CE de Mieres.
Donar uns ordres de magnitud de la inversió necessària i dels estalvis que les veïnes poden obtenir.
Un cop realitzades aquestes dues trobades i amb el suport de l'Ajuntament els veïns hauran de
decidir si estan interessades en participar a la CE, i de quina forma perquè es pugui procedir a
l'estudi tècnic-econòmic.
18 de juny - Retorn de l'estudi de les persones interessades i inici de la constitució de la
comunitat energètica - de 17 a 19 h al pavelló - Trobada veïnal.
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