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Últims dies per la inscripció per la compra i instal·lació 
col·lectiva de 300 Kits Solars Fotovoltaics 
per 300 participants.

col·lectiu solar Maresme
ALELLA, ARGENTONA, CABRERA DE MAR, CABRILS, DOSRIUS, 
EL MASNOU, MATARÓ, MONTGAT,  ORRIUS, PREMIÀ DE MAR, 
PREMIÀ DE DALT, TIANA, TEIÀ, VILASSAR DE MAR, VILASSAR DE DALT  

col·lectiusolar
sobiraniaenergètica

inscriu-te a
www.collectiu-solar.cat

Promotor de la Sobirania Energètica:

c l e a n   e a s y   f r e e

ara amb finançament a baix interès!

M. 651 960 510



 

Col·lectiu Solar és un nou model socioeconòmic creat per 
promoure la liberalització de l'energia, implantant l'energia solar a 
escala local i subministrant energia gratuïta per totes les famílies
segons un model econòmicament sostenible.

Comprant col·lectivament, el cost de la instal·lació és tan baix que 
l'estalvi en la factura energètica compensa el cost mensual de la instal·lació 
solar durant els primers anys; després, la teva instal·lació solar estarà 
pagada i produirà energia de franc de per vida. Així, la instal·lació solar FV 
haurà tingut un cost de zero euros per a tots els participants.

independence day
la fi de les factures elèctriques

energia fotovoltaica
la nova economia intel·ligent

què és col·lectiu solar?

què fem?
Amb el suport d’alguns dels ajuntaments 
locals que conformen el Maresme, el 
col·lectiu solar Maresme continua la 
inscripció per la compra i instal·lació 
col·lectiva de 300 Kits Solars Fotovoltaics 
per 300 participants. Cada participant 
decideix amb l’ajuda dels nostres tècnics 
el nombre de panells solars que necessita 
per la seva casa. Podran participar parti-
culars i empreses de la zona. El preu de 
cada instal·lació és el preu de cost i pot 
ser finançat a baix interès.

exemple kit FV 1,6kW 
més de 30 potències disponibles

tu guanyes, tots guanyem

Per tota la informació i 
les bases per participar 
visita collectiu-solar.cat
o truca’ns sense 
compromís al
T.  931 351 285 �
M. 651 960 510

col·lectiusolar
sobiraniaenergètica


