Fira de Sant Isidre

IX jornada masies + sostenibles:
habitatges que produeixen més energia
de la que consumeixen
Jornada tècnica
SOLSONA, dissabte 4 de maig de 2019
Presentació
Catalunya és en aquest moment un
país energèticament depenent de les
energies fòssils i l’urani, però té un
enorme potencial pel que fa a les
renovables. En un context en que la
transició energètica, és a dir, el pas
cap a l’abastiment energètic a partir de
fonts renovables i locals, és cada cop
més urgent, es fa necessari conèixer
les possibilitats que estan a l’abast
dels ciutadans per contribuir a aquesta
transició.
La jornada masies + sostenibles, en la
seva novena edició, vol reflexionar
sobre les possibilitats reals que hi ha
per sumar-se a aquesta transició a
partir de la rehabilitació de masies o
habitatges. Els ponents d’aquesta
edició ens explicaran com, avui en dia,
i gràcies a l’adopció de criteris
constructius,
bioclimàtics
i
de
racionalització de l’ús, és ja possible
viure en una casa que produeix més
energia de la que consumeix.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Presentació de la Jornada
Sr. Jordi Vilalta, gerent del Consorci per al desenvolupament de la
Catalunya Central.
10.00 h La Transició Energètica en el segle XXI (TE21). Un canvi
estructural urgent per democratitzar l’energia al que totes i tots
podem contribuir com a ciutadans
Sr. Ramon Sans Rovira, enginyer industrial, expert i impulsor de la
Transició Energètica.
11.15 h Pausa
11.45 h Cases positives: materials i mètodes constructius per
aconseguir una casa que produeix més energia de la que
consumeix
Sr. Josep Bunyesc, arquitecte especialitzat en arquitectura
sostenible i economia de l’energia i l’hàbitat.
12.45 h L’aplicació de les energies renovables avui, RDL 244/2019
sobre autoconsum
Sr. Albert Trobalón, enginyer industrial i soci-director tècnic
d’Innover S.L.
13.30 h L’experiència de viure en una casa positiva. Decisions
conscients i responsables per a la transició energètica
Sra. Lorena Payà i Sr. Borja Llàser, propietaris d’una casa positiva a
Aramunt, Pallars Jussà.
14.00 h Fi de la Jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Consell Comarcal del Solsonès Sala Francesca de Llobera
Carrer Dominics, 14
25280 SOLSONA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
(Tel.: 973 482 003 - A/e: gerencia@lcc.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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