Fira de l’Hostal del Vilar

El canvi climàtic en el món
agroramader
Els efectes, normativa i ajuts vinculats, exposició
d’instal·lacions d’energies renovables

Jornada tècnica
SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS, dissabte 28 de
setembre de 2019
Presentació
L’escalfament del planeta i les
repercussions i efectes que aquest fet
pot tenir en el sector primari, són
aspectes que s’han de conèixer i que
poden plantejar reptes de futur en
territoris amb un fort caràcter rural.
Algunes
de
les
apostes
van
encaminades a un canvi en el model
energètic i de consum dirigit a la
utilització de fonts renovables d’energia.
Aquesta jornada pretén apropar a les
empreses
agràries
i
ramaderes
alternatives i opcions d’instal·lacions
d’energies
renovables,
ja
sigui
mitjançant calderes de biomassa o
plaques fotovoltaiques, amb l’objectiu
de promoure l’eficiència dels recursos i
fomentar el pas a una economia baixa
en carboni.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
10.45 h Benvinguda i presentació de la jornada
Sr. Ramon Lletjós Castells, director dels ST del DARP a la Catalunya
Central.
Il·lm. Sr. Josep Pujol Boladeras, alcalde de Sant Agustí de Lluçanès.
11.00 h Escalfament del planeta- repercussió en el món agroramader
Sr. Alfred Rodríguez Picó, soci-director TAIKO meteorologia.
Des de les 9.00h del matí expositors d’empreses d’energies renovables i a
partir de les 12.00h, presentació de les empreses participants.
Expositor 1
12.00 h Engiaux renovables
Sr. Manel Masramon, enginyer i cofundador d’Engiaux (Vic).
Expositor 2
12.10 h Visió Solar
Sr. Josep Antoni Roquer, responsable de Visió Solar (Vic).
Expositor 3
12.20 h Electra Caldense -Elecsum
Sr. Òscar de Caralt, director tècnic d’Electra Caldense (Caldes de
Montbui).
Expositor 4
12.30 h Isved-Okofen
Sr. Jordi Casas, responsable Isved-Okofen (Artés).
Expositor 5
12.40 h Altimiras Energies Renovables
Sr. Arnau Altimiras, administrador d’Altimiras Energies Renovables
(Calldetenes).

Lloc de realització
Els plans de L’Hostal del Vilar
Ctra. BP-4653 de Prats de Lluçanès a Sant Quirze de Besora, Km 16,4
08589 - SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del Consorci del Lluçanès.
Tel.: 93 888 00 50 - A/e: sdr@consorci.llucanes.cat

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei d’inscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

190164 / 0,00

