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Cicle de Taules Rodones on-line 

 

Taula VIII: 17 de febrer de 2021 



PRESENTACIÓ:

La transició energètica a Catalunya caldria impulsar-la

de forma ben planificada, democràtica, realment

sostenible, tenint en compte les necessitats de cada

territori i posant-la al servei de la ciutadania.

Contràriament al que s’havia dit fins ara, en aquests

moments s’està començant a fer evident que l’energia

eòlica marina flotant pot ser una bona oportunitat per a

produir energia renovable en el litoral català amb un

reduït impacte ambiental (durant la Taula Rodona

analitzarem si realment és així) i amb una alta eficàcia.

En el decurs d’aquesta taula rodona ens plantejarem

aquests dubtes:

-  L’Eòlica marina flotant pot ser una bona aposta per a

   Catalunya?

-  Pot convertir-se en un motor de desenvolupament de

   la recerca i la indústria catalanes a l’igual que per als

   nostres veïns de la regió d’Occitània?

-  Quin és l’abast de l’impacte ambiental i social de

    l’eòlica marina flotant?

-  Es pot comparar amb l’abast de l’impacte de la eòlica

   terrestre sobre el territori, els paisatges històrics, la

   qualitat de vida i les oportunitats de desenvolupament

   a mig termini de la Catalunya rural?

Amb l’ajut dels ponents i les intervencions dels

assistents trobarem les respostes.



Data:      Dimecres, 17 de febrer de 2021
Horari:   19:00 a 21:00
Formulari d’inscripció:  entrar aquí

Obertura:

o  Mario Urrea, president de l'Associació de Micropobles
    de Catalunya

Intervencions: 
o  Climent Molins Borrell, Profesor Titular de la UPC,
    Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
o  Joan Esteve Reyner, Cap de Divisió de Planificació
    Energètica de l’ICAEN
o  José Luís Domínguez, Head of Power Systems Group,
    IREC - Institut de Recerca en Energia de Catalunya
o Sergi Ametller, enginyer i responsable del projecte
   Parc Tramuntana, promogut per BlueFloat Energy i
   SENER
o Alex Raventós, CEO de X1 Wind (start up catalana)

Moderació:
o Montserrat Coberó, membre de la Sectorial d'Energia,
   Associació de Micropobles de Catalunya

TAULA RODONA VIII: 
L’ENERGIA EÒLICA FLOTANT. 
UNA OPORTUNITAT PER A LA TRANSICIÓ
ENERGÈTICA, LA RECERCA I LA INDÚSTRIA 
A CATALUNYA?”

https://forms.gle/BcQPoV6nWdxk9U5j9


PROPERES TAULES RODONES PROGRAMADES:
Dimecres 17 de març

Dimecres 21 d'abril

Dimecres 19 de maig

TAULES RODONES REALITZADES * :
I. Com avançar cap a una transició energètica al servei de
la ciutadania.

*Podeu trobar algunes de les gravacions d'aquestes taules a:
https://www.micropobles.cat/actualitat/5531/taules-rodones-sobre-
energies-renovables

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?

Som a les portes d’una revolució en les energies

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

dues dècades!

IV. Comunitats energètiques locals. Com impulsar-les. 

Agències locals o comarcals de l’Energia: avançant cap a

l’autogestió

V. Biomassa: Una oportunitat per al camp català

VI. Innovació des dels micropobles: avançant cap a una
transició energètica eficient. Projectes inspiradors

VII. La Ponència d'energeis renovables. Criteris per a la
valoració dels projectes

https://www.micropobles.cat/actualitat/5531/taules-rodones-sobre-energies-renovables
https://www.catalunyarural.cat/premis-turisme-rural-sostenible/
https://www.catalunyarural.cat/premis-turisme-rural-sostenible/


NOVES TEMÀTIQUES EN PREPARACIÓ:

 
 
-  Hidrogen Verd: una nova font d’energia viable
a curt o mig termini?
 
- Autosuficiència energètica a les empreses:
sector industrial, primari i serveis

- Centrals fotovoltaiques  en ubicacions
alternatives als espais rurals: polígons
industrials, embassaments, vies de comunicació i
altres

Nota:

La temàtica de cada una de les Taules Rodones
que es va programant dins d'aquest Cicle
"Energies Renovables Innovadores, Sostenibles i
Responsables" s'ajusta per tractar, en cada
moment, els temes que generen major interès i
debat social.



AMB LA COL·LABORACIÓ DE:ORGANITZAT PER:

 MES INFORMACIÓ:

WWW.MICROPOBLES.CAT

WWW.STOPMOLINS.CAT

Per rebre informació per mail sobre
transició energètica: entrar aquí

https://forms.gle/gNsKarwXoQpvJPw96

