Bombament solar, una
realitat. Presentació
d’instal·lacions
Jornada tècnica de referència
TÀRREGA, dimecres 13 de desembre de 2017
Presentació
El passat any 2016 des de l’Oficina del
Regant es va organitzar una jornada
tècnica sobre el bombament solar en
el regadiu i posteriorment una visita a
les proximitats de Valladolid on es
varen
poder
visitar
diverses
instal·lacions
en
funcionament.
Ambdues activitats varen despertar
molt d’interès en el sector amb una
assistència massiva.
Per altra banda, en el darrer any, a la
nostra zona, han sorgit nombroses
iniciatives d’implementar bombaments
solars en el regadiu, les quals es
troben en diferents estadis de
desenvolupament, algunes en servei,
altres en construcció i altres en fase
d’estudi i projecte.
En aquesta jornada organitzada
conjuntament per Infraestructures.cat i
l’Oficina del Regant del DARP, es
presentaran diverses instal·lacions de
bombament solar de la nostra zona de
diferent tipologia, donant a conèixer
l’estat actual de desenvolupament
d’aquesta tecnologia.

Programa
9.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Antonio Enjuanes, subdirector d’Infraestructures Rurals del DARP.
Sr. Ramon Cuadros, director de l’Escola Agrària de Tàrrega. DARP.
9.15 h Bombament solar, on som?
Sr. Xavier Guixà i Sr. Joan Latorre, Infraestructures.cat.
9.45 h Sistema de bombament solar hídrid amb injecció directa a xarxa i
a bassa de la CR Bassa Nova
Sr. Jordi Llanes i Sr. Alexandre Alòs, CR Bassa Nova.
Sr. Gustau Carrillo, Vertex Agroforestal.
10.15 h Adaptació de bombament a embassament de cua mitjançant
energia solar. Cas Torre de Baños (Caspe)
Sr. Enrique Daroqui, ATERSA.
Sr. Carlos Gómez, ELECNOR.
10.45 h Pausa
11.15 h Resultats tècnics i econòmics de 5 sistemes de reg fotovoltaic
Sr. Luis Narvarte, Instituto de Energía solar. UPM. Coordinador
Proyecto Maslowaten.
12.00 h Bombament solar amb bomba de desplaçament positiu en la CR
del Canal Algerri Balaguer
Sr. Manuel Lahuerta. TEMPERO 2000 SL.
12.30 h Bombament solar des de pou a embassament per a reg de 72 ha
d’ametllers
Sr. Joan Pallé, Ongrub.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

13.00 h Espai d’exposició entitats i empreses
Sr. Christian Farras. Hidrolec.
Sr. Ferran Ferre. Ennova Energia.
Sr. Joan Becerra. RHE concept.
Sr. Marc Benach. Sofos.
Sr. Miquel Trepat. Katae.
14.15 h Cloenda de la Jornada

Col·laboració

Lloc de realització
Sala d’Actes d’Infraestructures.cat
Av. de l'Ondara, 3, 25300 Tàrrega

TEMPERO
2000 SL
Comunitat de Regants
Bassa Nova

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a l’Oficina del Regant:
Sra. Maite Sisquella (Tel.: 973 310 715 – A/e: mtsisquella@gencat.cat)
Es pot dinar a l’Escola, prèvia confirmació. Preu públic menú: 9.10€

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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