
 

 

Què passarà amb els socis que no puguin  
fer  ús  d’una  instal·lació? 

 
.-L’objectiu de la cooperativa és arribar a 
donar cobertura a tot els seus socis/es.  
Per això, treballarà des del primer dia per 
engegar instal·lacions fotovoltaiques. 

 
 

 

Quins avantatges tinc si em faig soci? 

 
Si quedes adscrit a una instal·lació: 

 
.-Reducció de la factura de l’electricitat. 
.-Reducció en l’emissió de gasos 
contaminants. 
.-Promoure l’autosuficiència energètica 
d’Olost i Santa Creu. 

 
 
Si no quedes adscrit a una instal·lació: 

 
.- Tindràs dret a quedar adscrit al següent 
projecte de la cooperativa. 

 
I, també: 

 
.-Formaràs   part   de   les   preses   de 
decisions:  des  del  preu  de  l’energia  que 
produirem i consumirem, els nous 
projectes que es vulguin iniciar, l’obtenció 
de mitjans de finançament, etc. 

 
.- Contribuiràs a la transició energètica i a 
la millora de la qualitat de l’aire local. 

    
 

Un món més sostenible 

Xerrada a càrrec de la comunitat 
energètica Olost i Santa Creu 

sostenible. 

 
 

     Xerrada tècnica informativa 

Adreçada a tota la ciutadania 

en   general, per aclarir 
dubtes tècnics. 

 
Al centre cívic d’Olost  

 

Data: 29/01/2022 
 

Hora: 18:00h 

Troba'ns a 

 

https://olostisantacreusostenible.cat 

Per a més informació: 

        info@olostisantacreusostenible.cat 

o 

oiscsostenible@gmail.com 

 

Endolla't a 

 

Energia 
verda i de 
proximitat 

mailto:info@olostisantacreusostenible.cat
mailto:oiscsostenible@gmail.com


 
 

Què és Olost i Santa 
Creu sostenible? 

Els primers projectes

Una cooperativa de productors i 

consumidors d’energia verda, 
formada pels veïns i les veïnes 
d’Olost i Santa Creu. 

 Puc ser soci/a? 

Tots els veïns i les veïnes, les 
empreses i els comerços d’Olost i 

Santa Creu, poden ser socis/es. 

 

  Vull ser soci! 

• Omple el formulari que trobaràs 
a: 

https://olostisantacreusostenible.
cat 
• Paga la quota inicial i única de 50€ 

(que se’t retornarà si deixes de ser 
soci/a). 

 

Què farà Olost i Santa 
Creu sostenible?

 

 

 

Comptem amb: 

• Dos llocs on iniciar els 
primers dos projectes 
d’instal·lacions 
fotovoltaiques 

 
 
 
 
 
 

Plaques solars a la  
 

 

 

Ho pagarem amb: 

• Crèdits socials i justos 
de la banca ètica 

• Ajudes i subvencions 
públiques 

• Instal·lacions fotovoltaiques per a 
compartir-ne el consum. 
• Assessorament en l’estalvi 

energètic. 
• Gestió de compra agregada 
d’energia. 

• Compra agregada d’instal·lacions. 

• Prestació d'altres serveis a 
iniciativa dels seus socis/es. 

Quan ja funcioni: 

• L’energia generada es bolcarà a la xarxa general. 

• El soci/a adscrit a la comunitat energètica, es podrà beneficiar d’un estalvi a la 
seva factura de la llum. 

• Cada soci/a adscrit podrà consumir una quantitat determinada de Kw/h diari.  

• Un percentatge de l'estalvi serà per pagar la instal·lació i per mantenir la cooperativa. 

• Quan la instal·lació estigui pagada, només es farà una petita aportació dels estalvis a 

Olost i Santa Creu sostenible, pel seu funcionament. 

 


