NOTA DE PREMSA
MÚTUATERRASSA S’ADHEREIX AL PROTOCOL PER A LA IMPLANTACIÓ
DE LES COMUNITATS ENERGÈTIQUES DE TERRASSA
Es tracta d’una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de la ciutat
MútuaTerrassa s’ha afegit, aquest matí, a la signatura d’un protocol d’intencions per establir i enfortir línies de
col·laboració público-privada per impulsar les comunitats energètiques a la ciutat que fomentin un model energètic
més sostenible i democràtic. Es tracta d’una iniciativa promoguda per l’Ajuntament de Terrassa amb el propòsit de
treballar per un model energètic més sostenible i avançar cap a la transició energètica.
Per part de MútuaTerrassa ha firmat el document el Dr. Esteve Picola, director general de l’entitat, acompanyat del
Sr. Josep Rull, coordinador per a la Transició Energètica de la entitat, el qual s’encarregarà de la implementació i el
seguiment intern de l’esmentat protocol.
A banda de MútuaTerrassa, s’han adherit a la iniciativa una desena d’entitats i institucions terrassenques més, les
quals s’han compromès a desenvolupar diverses accions de forma col·laborativa en els següents àmbits: impulsar les
comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia a Terrassa i col·laborar en la recerca de
subvencions; col·laborar en la realització dels estudis de viabilitat, en la preparació dels projectes i treballs per definir la
naturalesa jurídica de les comunitats; impulsar i participar en projectes de generació i autoconsum col·lectiu d'energia
renovable, d'emmagatzematge i de promoció de la mobilitat sostenible i elèctrica; treballar amb les administracions
per reduir els tràmits per legalitzar les instal·lacions així com impulsar el procés de transició energètica en el municipi i
treballar per desenvolupar eines de comunicació cap a la ciutadania.
La iniciativa també contempla posar en marxa instruments de finançament participatiu pels projectes d'energies
renovables; promoure la formació professional específica per qualificar els tècnics que necessitarà aquest sector;
fomentar la generació de talent i l'emprenedoria en àmbit energètic, i la digitalització, que ha de permetre millorar les
eines de gestió, control i governança; impulsar les sinergies amb les empreses i les start-ups emergents de l'entorn
industrial català, aprofitant les iniciatives d'agrupacions d'empresàries i empresaris, i cambres de comerç; analitzar
solucions considerant criteris d'ecodisseny, petjada de CO₂ i d’impacte a llarg termini; introduir la perspectiva de gènere
en els òrgans de governança, comitès tècnics i comissions així com realitzar estudis sobre la xarxa de distribució i les
possibles necessitats de millora per esdevenir una xarxa intel·ligent.
L’estratègia ambiental de MútuaTerrassa, el “Compromís Verd de MútuaTerrassa”, es construeix a partir de la
premissa que salut i medi ambient són indissociables. Una organització que té en la salut de la ciutadania el seu centre
de gravetat, s’ha d’abocar a fons a liderar una agenda ambiental ambiciosa i vol ser referent. En aquest context, una
de les parets mestres que sustenta el seu full de ruta ambiental sobre base d’acció climàtica és la transició energètica,
apostant per l’autoconsum fotovoltaic, entre d’altres.
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