
El primer
operador energètic

de proximitat



La ciutadania al centre de
la transició energètica
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La ciutadania al centre de 

la transició energètica

1. COVID-19 Hem après alguna lliçó?

2. La Transició Energètica i Social.

3. És el moment d’actuar!

23/10/2022
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Hem après alguna lliçó?

confinament

mascareta

distància social

sense petons ni abraçades

negocis arruïnats

la cultura arruïnada 

augment de les desigualtats

pèrdua de llibertats individuals

feblesa de la protecció social
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Hem après alguna lliçó?

Som més humils?

Som més resilients?

Som més solidaris?

Som més democràtics?

Som més obedients?

Es podria activar el canvi de
model social i energètic

Els interessos econòmics,
geoestratègics.... decidiran
la transició energètica
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El clima és un bé comú

MAIG 2015
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SETEMBRE 2015
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AGOST 2018
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És el moment d’actuar!
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TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Transformació del sistema energètic actual cap a un model renovable, 
eficient i distribuït, en el que el consumidor és el màxim protagonista 

La Transició Energètica i Social
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Efecte 

hivernacle
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Emissions de gasos d’efecte hivernacle

Consum

Increment

de la 

població
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La Transició Energètica i Social

Transició Social

No hem de malbaratar cap recurs, ni 
energia, ni aigua, ni materials.

Hem de ser consumidors conscients i 
solidaris.

Transició Energètica

Hem de canviar de fonts energètiques, 
fòssils i finites, per renovables i 
il·limitades.

...però els materials; silici, magnetita... són 
finits. 

Però quin serà el model de governança?

Dependrà de que s’impulsi de baix a dalt o de dalt a baix
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Recursos energètics renovables

Recurs renovable: es regenera més ràpid del que s’utilitza.

Sostenibilitat: Satisfer les necessitats actuals sense comprometre la capacitat de les 
generacions futures de satisfer les seves.

Sol, vent, mars i oceans, biomassa, geotèrmia......
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Garantia de 

Subministrament

Canvi 

energètic
(font o 

tecnologia)

Contracte Social

Sostenibilitat
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3. Tipus d’Instal·lacions d’energies renovables
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Recurs, tecnologia i territori

El paisatge és el rostre de la societat

El recurs no és deslocalitzable

El territori ha de treure profit del seu recurs

La tecnologia depèn del recurs i ha de respectar el territori
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Fer o no fer

El temps per decidir és limitat

No fer res és una opció viable què, com tot, té conseqüències

Xarxes elèctriques per importar electricitat

Fer quelcom també té conseqüències.

Debat territorial. Cada territori hauria de tendir a l’autosuficiència i
aportar solidaritat
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El que no fem 
cadascú de 

nosaltres, no 
podem esperar 
que ho facin els 

altres.

Aturar l’escalfament 
global és un repte 
que ens interpel·la 

individual i 
col·lectivament i no 
podem esperar que 

els interessos de 
tercers dirigeixin les 

accions.

No fer res és una 
opció que té 

conseqüències.

Totes les accions a 
favor de mitigar 

l‘escalfament 
global són 

importants. 
No hi ha accions 

irrellevants

RESUM
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Què és una Empresa B Corp® ?

Les Empresa B Corp® som companyies  que fem servir el poder de l'empresa per construir una 
economia més inclusiva i sostenible. 

Complim amb els 

estàndards més alts en termes d'exercici social i ambiental, transparència 

i responsabilitat legal i compromís d'impacte positiu. 

Com Empresa B Corp® sostenim:

▪ Que hem de ser el canvi que volem veure en el món.

▪ Que ens hem de guiar tenint en compte la importància de les persones i el planeta.

▪ Que mitjançant els nostres productes, pràctiques i beneficis econòmics, hem

d’aspirar no només a no fer mal, sinó sobretot a generar un benefici social i ambiental.

KM0 Energy és empresa B Corp®



Lepant, 43 · 08223 Terrassa (Bcn)
T. 93 193 90 99

www.km0.energy

Santi Martínez Farrero
Director General

santi.martinez@km0.energy

mòbil: 615575201


