
UNA INICIATIVA DE L’AMPA/AFA de...

 Quina necessitat havíem detectat?

INS 4 Cantons (Barcelona)

En un context de creixement de la instal•lació d’energies renovables i de canvi 
normatiu que permetia la creació de comunitats energètiques, es va considerar 
que el Poblenou com a barri, (per la seva activa i organitzada vida veïnal) i 
l’Institut Quatre Cantons com a centre educatiu (per la seva implicació en 
projectes amb entitats externes), eren entorns ideals per iniciar aquest projecte 
innovador: la instal•lació de plaques fotovoltaiques generadores d’energia capaç 
de posar en marxa una comunitat energètica.



Es tracta de la creació d’una comunitat energètica, anant una mica més enllà 
d’un autoconsum compartit. La iniciativa permet disposar d’una instal•lació de 
generació FV a la coberta de l’institut, de la qual una part es queda en el propi 
centre però la resta es comparteix amb altres equipaments i famílies de l’entorn  
(en alguns casos famílies de l’institut).



La idea inicial va sorgir  a l’Associació de Veïns del Poblenou i l’Associació de 
Famílies del Centre.

 




2. Descripció de la iniciativa:

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Es tracta d’instal•lar, en diferents fases, uns 500 kW de potència en diferents 
instal•lacions públiques (de gestió municipal o autonòmica), algunes d’elles 
centres educatius, crear un model de gestió de comunitat energètica que 
permeti compartir l’energia generada i posar-la en marxa tan aviat com sigui 
possible. És una proposta que es fa des d’AFA i AVV a l’Ajuntament de Barcelona, 
que l’accepta i li dona pressupost, així com del recolzament i dinamització per 
part de les tècniques de l’Agència de l’Energia de Barcelona.



S’ha elaborat un projecte executiu previ a la licitació per 

part de l’Ajuntament per a la instal•lació de la coberta 

de plaques fotovoltaiques.

PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

A L’INSTITUT
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3. Els principals resultats aconseguits:

En aquesta 1a fase del projecte, s’han instal•lat, a càrrec del pressupost de 
l’Ajuntament, 58 kW de potència a la terrassa de l’Institut Quatre Cantons i s’han 
fet les reunions i gestions necessàries per a posar en marxa la Comunitat 
Energètica. La participació serà de 30 habitatges de veïnes i 4 equipaments 
(l’institut Quatre Cantons, l’Ins Maria Espinalt, el Centre Cívic Can Felipa i la 
Caserna de Bombers del carrer Castella). De moment només hi ha un centre 
generador d’energia, però es preveu que aviat s’hi sumi l’Institut Maria Espinalt i 
el projecte global preveu 13 instal•lacions generadores que sumarien uns 500kW 
de potència. Ara mateix, s’estan realitzant les gestions finals de legalització amb 
Endesa per al repartiment de l’energia i la migració dels participants a Barcelona 
Energia, l’empresa municipal de l’Ajuntament de Barcelona que gestionarà 
aquest repartiment. 



Amb aquesta iniciativa s’estalvien diners per l’autoconsum energètic a l’escola 
però a l’entorn i alhora pretén ser un espai de trobada i treball on conscienciar als 
usuaris en termes energètics



Animem les AFA a que facin la proposta com a comunitat veïnal i educativa als 
seus municipis i busquin les solucions tècniques i financeres per tal de fer-la 
efectiva.



Aparició d’aquesta iniciativa en premsa:

-	El  Mundo: 


-	The Guardian: 

https://www.elmundo.es/espana/2022/09/04/63133842e4d4d819478b459f.html


https://www.theguardian.com/world/2022/jul/24/barcelona-school-residents-
create-solar-energy-community


En tot el procés, hem tingut la col•laboració del centre: ha format part del grup 
motor des del primer moment i ha fet les gestions necessàries davant el Consorci 
d’Educació (com ara demanar la desconnexió de la comercialitzadora vigent per 
passar a Barcelona Energia, així com gestionar tots els permisos). Ara, atén les 
demandes d’informació de la premsa o d’entitats que demanen fer difusió del 
projecte.



Semblava que podria ser un problema el canvi de comercialitzadora, però es va 
fer sense problema. Ara mateix estem en tràmits de legalització amb Endesa de 
la instal•lació per poder funcionar. En principi està tot dintre dels terminis (que 
semblen una mica llarg als que no hi estem familiaritzats).
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