Fira de Sant Miquel

Energies renovables i desenvolupament
rural sostenible i equilibrat. El Projecte
rural smart i com reduir la dependència
energètica en l’economia rural
Jornada tècnica
LLEIDA, dissabte 27 de setembre de 2014
Presentació
Aquesta jornada pretén donar a
conèixer i debatre sobre la importància
del territori en el desenvolupament
energètic.
Els nostres recursos energètics, propis
i disponibles immediatament, són els
d’origen renovable, com el recurs solar
aprofitable directament a través de
tecnologies
tèrmiques
o
fotovoltaiques, o bé transformacions
primàries com el vent, la biomassa o
el potencial hidràulic. La disponibilitat
d’aquests recursos està directament
vinculada a l’ús que fem del territori,
que en la seva complexitat geogràfica,
geològica, orogràfica, hidràulica,...
aporta el substrat necessari per poder
captar energia primària, transformarla, transportar-la i distribuir-la cap als
llocs de consum.

Organització

Programa
10.30 h Inauguració de la Jornada
Hble. Sr. Josep Maria Pelegrí. Conseller d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca Alimentació i Medi Natural.
Sra. Sílvia Burés. Degana del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms
de Catalunya.
10.50 h Com una xarxa eficient d’energia afavoreix un desenvolupament
rural equilibrat
Sr. Pep Puig. President de l’Associació Euro-solar, professor
associat de la UAB, fundador i director de projectes d’Ecoserveis i
vicepresident de la cooperativa Som energia.
11.30 h Pausa
12.00 h Taula rodona: 4 eixos d'actuació al territori
Eficiència en l’ús dels recursos agro-industrials per a finalitats
energètiques Sra. Verònica Kuchinow. Presidenta de la Comissió
d’Energia i Residus del COEAC, i soci fundadora de SÍMBIOSY.
Simbiosi industrial.
Microxarxes elèctriques al món rural: un canvi irreversible
Sr. Santi Martínez. CEO Estabanell Energia.
Aprofitament energètic dels purins i impacte reforma elèctrica
Sr. Josep Capdevila. President de l'Associació d'empreses per al
desimpacte ambiental dels purins (ADAP).
Noves oportunitats socials i econòmiques pel territori
Sr. Jordi Sala. Director general de Desenvolupament Rural del
DAAM.
Modera: Sra. Conxita Villar. Delegada per Lleida del COEAC.

Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms
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13.30 h Cloenda i conclusions de la Jornada
Sr. Ramon Sarroca. President de la Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya.
Sr. Jordi Sala. Director general de Desenvolupament Rural del
DAAM.

Lloc de realització
Saló de Congressos
Fira de Lleida
Av. President Josep Tarradellas, s/n
25005 LLEIDA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del formulari
d’inscripció que trobaràs al web del COEAC
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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