
Presentació i ponents Ponent Lab 2022

Espai Aprèn: Quina és la situació a Catalunya i de quines eines es disposa des del món
local?

Marc Cadevall, de l’Associació de municipis i entitats per l’energia pública
(AMEP)
Director del Programa per a la Transició Energètica a Terrassa i apoderat de l’Associació de
municipis i entitats per l’energia pública (Amep). Ha desenvolupat la seva carrera
professional a l’Ajuntament de Terrassa ocupant diverses responsabilitats entre les que
destaca la de director de Serveis de Medi Ambient entre els anys 2011 y 2018, la de director
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat entre els anys 2018 y 2019, i la de gerent de TAIGUA,
Aigua Municipal de Terrassa EPEL, l’any 2019. 

Toni Cantero, de la Taula de l’Energia de l’Associació Leader de Ponent
Enginyer industrial i energètic per la UPC. Durant 3 anys ha treballat a l’Institut de Recerca
d’Energia de Catalunya i actualment és tècnic de transició energètica a l’Associació Leader
de Ponent, per incentivar les energies renovables i ser un suport tècnic per a les
administracions locals, ciutadania i empreses. És soci fundador de la comunitat energètica
Vilanoveta i voluntari del grup local de Som Energia a Lleida. Ha reali�at docència en
postgraus, cursos i màsters universitaris sobre comunitats energètiques, sobirania
energètica i sistemes d’emmaga�ematge. 

Maria Crehuet, de la Xarxa per la Sobirania Energètica i Micropobles.
Alcaldessa d’Ordis (Al Empordà) del 2003 al 2015. El 2010 s’hi va impulsar el projecte “de
l’eco-poble a l’eco-comarca”, per al treball de les energies abastables de l’entorn municipal
amb una voluntat de compartir, i que ara es coneixen com a “comunitat energètica local”. El
projecte no es no va poder fer realitat per culpa del conegut com "impost al sol"
Membre del Consell Directiu de l’Associació de Micropobles de Catalunya, en va ser
Presidenta del 2011 al 2015. Actualment coordina la sectorial que s’ocupa de la transició
energètica i les seves polítiques.
És membre de la XSE (Xarxa per a la Sobirania Energètica) des dels seus inicis.



Teresa Botargues, de la Diputació de Lleida.
Diplomada en Ciències Empresarials i Màster en Direcció i Administració d’Empreses.
Assessora d’innovació i desenvolupament local de la Diputació de Lleida, entitat a través
de la qual impulsa l’Agenda Compartida per la Transformació Econòmica de les Terres de
Lleida, Pirineu i Aran.
Experiència de més de quinze anys ens gestió i administració de Pimes. 
Especiali�ada en la conceptuali�ació d’estructures territorials d’innovació oberta
en entorns rurals.

Modera: Miquel Andreu, de Som Garrigues
Llicenciat en Humanitats i Periodisme, treballa al periòdic SomGarrigues, des d’on ha seguit
el fenomen dels nous projectes d’energies renovables que es plantegen a la comarca. Un
reportatge seu, titulat “Una revolució en mans del gran capital”, publicat conjuntament
amb La Directa, va ser guardonat el 2021 amb el premi Ramon Barnils de periodisme
d’investigació en mitjans locals i comarcals i amb el de Millor Reportatge en Premsa a la Nit
de les Revistes.

Espai Reflexiona: On som i cap a on anem? Quin és el model de transició energètica que
volem?

Santi Martinez, de km0 Energy
Llicenciat en ADE i Màrqueting i doctor en Ciència Política. Fundador i director general de
KM0 Energy, empresa promotora d’energia de proximitat present a més de 100 municipis a
Catalunya implementant comunitats Energètiques. També va ser director executiu
d’Estabanell Energia i controller de negoci a Phillips Lighting Ibérica. Va ser vicepresident
de GEODE, l’associació Europea d’elèctriques locals i va fundar i ser el primer president
d’ENTRA, l’associació espanyola d’agregació i flexibilitat.

Jaume Castellà, soci fundador de la Cooperativa EPI, Energia Per la Igualtat SCCL
i membre d'ePlural
Enginyer tècnic industrial, amb experiència en el sector de l’eficiència energètica i
les energies renovables des del 2007, a través de la Cooperativa CRESOL Solucions
Energètiques Locals i com a president del Grup Empresarial Cooperatiu UNICO.
Actualment, i des del 2016, porta la Gerència d’EPI de forma compartida i coordina la part
de projectes d’energies renovables i de comunitats energètiques. Des del 2020 forma part
del Grup Cooperatiu ePural, format per 5 cooperatives sense ànim de lucre i creat
exclusivament pel desenvolupament de Comunitats Energètiques.



Moisès Subirana Iborra, de l’Agència Local de l’Energia d’Osona
Enginyer tècnic industrial i màster en energia. Des de fa més de 10 anys treballa perquè
l'aigua i l'energia no siguin tractades com una mercaderia sinó com un dret ciutadà,
gestionats sota la lògica dels béns comuns. Vinculat al tercer sector, a l'administració
pública i a la universitat, però també al carrer, amb iniciatives comunitàries i cooperatives.
Actualment a l'Agència Local de l'Energia d'Osona.

Modera: Pili Garcia, de L’Oest.
Pili Garcia, periodista rural, experta en primeres entrevistes. És la coordinadora d’Emun
FM Ràdio, un consorci d’emissores les terres de Ponent finalista als Premis Comunicació
Local Millor Ràdio 2021. Va ser una de les veus dels 40 Principals a Lleida i va coordinar les
emissores de SER Andorra.
També és cofundadora del digital www.loest.cat La Xarxa d’Informació Positiva, Premi al
Millor Mitjà de Comunicació Digital 2020, Premis Ap! Lleida al Millor Mitjà de
Comunicació 2021 i Premi Mila de Periodisme per la Igualtat de Gènere 2021. Des de fa un
any col.labora amb l’Associació CoEnerCAT, el Congrés de l’Energia de Catalunya, que
enguany celebra la 10a edició. 

https://www.emunfmradio.cat/
https://www.emunfmradio.cat/
http://www.loest.cat

