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RENOVABLES

INNOVADORES,

SOSTENIBLES I

RESPONSABLES

Cicle de Taules Rodones on-line 

Taula V: 2  de desembre



El conjunt de la societat catalana està preocupat

per un dels grans problemes del segle XXI: el

caniv climàtic.

La majoria dels ciutadans estan d'acord en que

cal treballar de forma decidida per avançar cap

ala implantació d'energies renovables en el marc

d'una transició energètica ben planificada. Però

hi ha poca informació sobre com es pot dur a

terme de manera que es converteixi en un vector

de desenvolupament  sostenible per al medi

rural i pel conjunt del país.

Amb l'objeciu d'informar la ciutadania i

convidar-la a reflexionar sobre aquesta temàtica

decisiva per al nostre futur immediat, des de

l'Associació de Micropobels de Catalunya

s'organitza aquest cicle de taules rodones que

conviden a descobrir les innovacions

tecnològiques i organitzatives que ens pemetran

avançar cap a una transició energètica ben

planificada, innovadora, realment sostenible i

respectuosa amb el territori.  

Per rebre informació sobre transició energètica:
entrar aquí

https://forms.gle/gNsKarwXoQpvJPw96


Data:      Dimecres, 2 de desembre de 2020
Horari:   19:00 a 21:00
Formulari d’inscripció: entrar aquí

TAULA RODONA V: 

APROFITAMENT LOCAL DE LA BIOMASSA:
CONSERVACIÓ DELS BOSCOS I AUTO-
ABASTIMENT ENERGÈTIC

Obertura:

o  Il·lm. Sr. Mario Urrea, president de l'Associació de
Micropobles de Catalunya

Intervencions: 
o  Sr. Oriol Anson, director general de Desenvolupament
    Rural
o  Sr. Marc Cortina, gerent del Clúster de la Bioenergia
    de Catalunya
o  Sr. Miguel Angel Sobrino, cap de Secció de Boscos de
    la Catalunya Central del Departament d’Agricultura,
    Ramaderia, Pesca i Alimentació
o  Sr. Jordi Tarrades, gerent de BOSCAT i de la Federació
    Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals de
    Catalunya
o  Sr. Josep Rius, representant de Unió de Pagesos
o  Sr. Jesús Teixidor, de SUNO Energia

Moderador: 

o  Oriol Serrà, Alcalde de Sant Miquel de Campmajor (Pla

de l’Estany)

https://forms.gle/BcQPoV6nWdxk9U5j9


PROPERES TAULES RODONES PROGRAMADES:

Dimecres 16 de desembre

Dimecres 13 de gener

Dimecres 27 de gener

Som a les portes d’una revolució en les energies

renovables? Fusió nuclear, hidrogen verd, ... a l’abast en

dues dècades!

TAULES RODONES REALITZADES*:

I. Com avançar cap a una transició energètica al servei de

la ciutadania.

*Properament les gravacions estaran disponibles en el canal de
micropobles a youtube. Tots els inscrits en el Cicle de Taules Rodones
rebran l'enllaç per accedir-hi.

II. La implantació de Centrals Eòliques en ubicacions

alternatives al medi rural

Producció d’energies renovables amb participació popular

III. Energia agrivoltaica: Una oportunitat per al camp

català?

Innovació des dels micropobles per avançar cap a una

transició energètica eficient i de proximitat. Projectes

viables.

IV. Comunitats energètiques locals. Com impulsar-les. 

https://www.catalunyarural.cat/premis-turisme-rural-sostenible/


NOVES TEMÀTIQUES EN PREPARACIÓ:

 
-  Agències locals o comarcals de l’Energia:
avançant cap a l’autogestió i l’energia pública
 
-  Llars 100% autosuficients: bioarquitectura,
autoconsum energètic i estalvi ètic
 
-  Hidrogen Verd: una nova font d’energia viable
a curt o mig termini?
 
-   Autosuficiència energètica a les empreses:
sector industrial, primari i serveis

- Energia eòlica marina, una solució per a
conservar els nostres paisatges emblemàtics?
 
-  Centrals fotovoltaiques  en ubicacions
alternatives als espais rurals: polígons
industrials, embassaments, vies de comunicació i
altres



AMB LA COL·LABORACIÓ DE:ORGANITZAT PER:

 MES INFORMACIÓ:

WWW.MICROPOBLES.CAT

WWW.STOPMOLINS.CAT


