65a Fira de Sant Isidre

VII jornada de masies +
sostenibles: la transició
energètica al segle XXI
Jornada tècnica
SOLSONA, dissabte 27 de maig de 2017

Presentació
La jornada tècnica masies +
sostenibles arriba a la setena edició
en el marc de la 65a Fira de Sant
Isidre de Solsona, esdevenint un
referent en els temes de sostenibilitat
en el medi rural català.
Els principals pilars són l’eficiència
energètica,
la
restauració,
la
construcció sostenible i la gestió
correcta de l’aigua i residus.
En l’edició 2017 es tracta el tema de la
transició energètica en el segle XXI,
atès que és un tema d’actualitat amb
la crisis energètica i les seves
conseqüències com l’increment de
preus, pobresa energètica, adequació
a l’horitzó 2020 de la UE, canvi
climàtic, entre d’altres.

Organització

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Presentació de la Jornada
Sr. Jordi Vilalta Mora, gerent del Consorci per al desenvolupament de
la Catalunya Central.
10.00 h La transició energètica del Segle XXI
Sr. Ramon Sans Rovira, enginyer industrial i autor del llibre “El
col·lapso és evitable“.
11.30 h Pausa
12.00 h Smart rural grid projecte de distribució elèctrica intel·ligent en el
món rural
Sr. Santi Martínez, Estabanell Energia (projecte smart rural grids COP
2020).
12.45 h ENEGEST, eina de comptabilitat energètica per empreses i
activitats rurals
Sr. Eduard Paredes, enginyer forestal, projecte ENFOCC.
13.15 h El món rural al capdavant en l’ús de les energies renovable
Sr. Xavier Vallvé / Sr. Marc Romera, de l’Associació SEBA (Serveis
Energètics Bàsics Autònoms)
14.00 h Fi de la Jornada

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

Col·laboració
Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central (Tel.: 973 482 003
– A/e: gerencia@lcc.cat )

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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