148a Fira de Sant Josep

L’energia fotovoltaica en el
món rural
Jornada tècnica
MOLLERUSSA, divendres 20 de març de 2020

Presentació
Des del 2016 des de l’Oficina del
Regant
conjuntament
amb
Infraestructures.cat
s’organitzen
activitats al voltant del bombament
solar i l’energia elèctrica, jornades
tècniques, visites a bombaments
solars en funcionament, cursos de
gestor energètic i l’elaboració amb
diferents agents del sector del dossier
tècnic nº96 d’energia i regadiu.
Bombament solar, entre d’altres
activitats.

Programa
9.45 h Presentació de la Jornada
Sr. Oriol Anson, director general de Desenvolupament Rural DARP.
Sr. Amadeu Ros, president de la CR dels Canals d’Urgell.
Sr. Xavier Roure, director de la Fira de Mollerussa.
10.00 h Marc regulador per autoconsum RD 244/2019 i el Decret-Llei
16/2019 de la Generalitat de Catalunya
Sr. Francesc Vidal, ICAEN.
10.45 h Transformació a un model 100% renovable
Sr. Eloi Ovejas, Endesa.

Aquesta jornada es planteja per
conèixer el nou escenari del sector
energètic davant el repte de la
descarbonització
de
l’economia
mitjançant la implantació d’energies
renovables.

11.15 h Emmagatzematge d'energia per un sistema energètic
descentralitzat i eficient
Sr. Santi Martinez, Km0.

La jornada també presentarà l’actual
marc normatiu d’autoconsum així com
diverses aplicacions de l’energia
fotovoltaica en el món rural.

12.15 h Energia i regadiu. Implantació de l’energia fotovoltaica en la
modernització dels Canals d’Urgell
Sr. Joan Latorre i Sr. Xavier Guixà. Infraestructures.cat.

11.45 h Pausa

12.45 h Implantació pràctica d’instal·lacions fotovoltaiques
Sr. Jordi Pellicer, AE3000.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

13.15 h Diferents aplicacions de l’energia fotovoltaica
Sr. Miquel Trepat, Katae.
13.45 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Col·laboració

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

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a l’Oficina del Regant:
Sra. Maite Sisquella (Tel.: 973 310 715 – A/e: mtsisquella@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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