Energia i regadiu.
Bombament solar
Jornada tècnica
MOLLERUSSA, dilluns 18 de març de 2019
Presentació
Avui es presenta el Dossier Tècnic 96
“Energia i regadiu. Bombament solar”
que es publica des del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació. Aquesta jornada pretén
presentar la informació recopilada per
a que sigui d’utilitat en el sector del
regadiu.
Des del 2013, l’Oficina del Regant
conjuntament amb Infraestructures
treballa activament en temes d’energia
a les comunitats de regants, amb una
primera fase d’estudi de contractació
energètica i posteriorment a partir del
2016 amb el bombament solar. Durant
el 2018 es realitzen dues visites
tècniques en iniciatives al territori en
funcionament.
D’aquestes iniciatives del territori
sorgeix la necessitat de recopilar-ho
amb un dossier tècnic on s’expliqui la
tecnologia
actual,
estudis
de
contractació i bombament solar de
l’Oficina del Regant i tot el conjunt
d’instal.lacions
i
propostes
implementades al nostre territori com
a novetats tecnològiques al voltant del
bombament solar i que s’expliquen
pels propis autors al dossier tècnic.

Programa
10.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.15 h Presentació de la Jornada
Sr. Antoni Enjuanes, Sub-director d’Infraestructures Rurals del DARP.
Sr. Amadeu Ros, president dels Canals d’Urgell
Sr. Poldo Segarra. Director de Fira de Mollerussa.
10.30 h L’Oficina del Regant estudia com millorar la gestió de l’energia en
el regadiu
Sr. Maite Sisquella. Oficina del Regant. DARP.
10.50 h Contractació d’energia elèctrica
Sr. Joan Latorre. Infraestructures.cat
11.10 h El bombament solar en el regadiu
Sr. Xavier Guixà. Infraestructures.cat
11.30 h Pausa
12.00 h Experiències en bombament solar







Finca del Prat de Boldú. Sr. Xavier Guixà. Infraestructures.cat.
Canal Algerri Balaguer. Sra. Emma Montero. Antlia.
Comunitat de regants de Bassanova. Sr. Gustau Carrillo. Vèrtex.
Regants de l’aqüífer al Baix Ter. Sr. Francesc Camps. IRTA.
Comunitat de Regants del Riu Rinet. Sr. Joan Latorre.
Infraestructures.cat.
Canal Segarra Garrigues. Plaques fotovoltaiques flotants.
Sr. Miquel Sacrest. ASG.

13.30 h Cloenda de la Jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Sala d’Actes de l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell
Av. Jaume I, 1
25230 - MOLLERUSSA

Col·laboració
Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Oficina del Regant contactant amb la Sra. Maite Sisquella
(Tel.: 973 310 715 – A/e: mtsisquella@gencat.cat )

@ruralcat

També us podeu inscriure a la jornada a través del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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