ESTALVI, EFICIÈNCIA I ENERGIES RENOVABLES
AL SECTOR AGROALIMENTARI
Seminari tècnic

MANRESA, dimecres 16 i divendres 18 de desembre de 2009
PRESENTACIÓ
L’energia és un dels factors més importants en l’agricultura i la ramaderia actuals i
representa una bona part dels costos d’una explotació. A més, és un tema molt
delicat, degut a l’alça constant dels preus. Més del 60% del consum energètic se
l’emporta la màquinària agrícola, seguit dels sistemes de climatització i el reg.
Per tant, se’ns presenta una doble oportunitat: en primer lloc determinar maneres i
sistemes d’estalviar energia en una explotació agroramadera, tant en l’ús com en
l’eficiència dels aparells que es fan servir. I en segon lloc diversificar i completar la
renda de l’empresa mitjançant la producció energètica amb energies renovables, tot
respectant el medi ambient i millorant la sostenibilitat del sistema energètic.

PROGRAMA
Dimecres 16 de desembre. Estalvi i eficiència energètica
Benvinguda i presentació de la Jornada
Sra. Joana Amador, directora del Centre de Capacitació Agrària de Manresa.

9:00 h

El marc general i les ajudes a l’estalvi i l’eficiència energètica
Sr. Luís Soravilla, departament d’Estalvi i Eficiència de l’ICAEN.

9:10 h

Les auditories energètiques
Sr. Esteve Maneja, cap d’enginyeria de Lavola.

10:00 h

Pausa

11:00 h

L’ús eficient de la maquinària agrícola
Dr. Carles Bernat, professor jubilat de l’ESAB.
Cloenda primera sessió

11:30 h
12:30 h

Divendres 18 de desembre. Energies renovables
Benvinguda i presentació de la Jornada
Sra. Joana Amador, directora del Centre de Capacitació Agrària de Manresa del DAR.

9:00 h

El marc general i les ajudes a les energies renovables dins del sector
Sr. Robert Martí, Oficina Comarcal del DAR al Bages.

9:10 h

L’aprofitament de la biomassa forestal com a recurs energètic
Sr. David Pérez, ADF Bages.

9:40 h

L’aprofitament dels residus orgànics per a la producció de biogàs
Sr. Jaume Vicenç, APERGAS.

10:30 h

Pausa

11:25 h

L’energia eòlica a petita escala
Sr. Javier López, Navitas Paradigma i membre d’APPA minièolica.

11:45 h

El projecte eòlic comunitari “Viure de l’aire”
Dr. Josep Puig, BarnaGEL.

12:30 h

Energia solar tèrmica i fotovoltaica al món rural
Sra. Àngels Altarriba, Aplicacions Solars.

13:15 h

Cloenda del Seminari

14:00 h

INSCRIPCIONS

LLOC DE REALITZACIÓ

Incripció gratuïta però obligatòria.

Sala d’actes Fundació Universitària
del Bages (FUB)

Contacte: Sr. David Berenguer
Tel.: 938 749 060
A/e: david_berenguer@hotmail.com
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