AVANÇANT CAP UN NOU MODEL ENERGÈTIC
AUTOGENERACIÓ D’ENERGIA A LES EMPRESES. CASOS D’ÈXIT AL PENEDÈS
22 març 2018 a l’Auditori de la Família Torres de Vilafranca
El consum energètic és un factor important en el funcionament d’una empresa, influeix directament en els costos de
producció fent augmentar o disminuir la competitivitat empresarial, segons oscil·li el seu preu. Cada vegada hi ha més
experiències que mostren que nous models energètics són viables, basats en la generació d’energia pròpia per autoconsum,
ja sigui electricitat o energia tèrmica. Els costos energètics són més econòmics i estables, al temps que contribuïm a la
sostenibilitat mediambiental.
Amb aquesta jornada, us acostem el cas de diverses empreses del nostre entorn
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PROGRAMA
Recepció i benvinguda dels assistents
Obertura
Sra. Rosa Huguet, Presidenta Mancomunitat PG i Sr. Joan Manel Montfort,
Secretari de la Fundació Pro-Prenedès
Lluitar contra el canvi climàtic generant energia in-situ i ex-situ per les empreses.
Ponència a càrrec del Prof. Josep Puig Boix,
Doctorat en enginyeria industrial i vice-president d’EUROSOLAR,
Associació Europea per les Energies Renovables.
Expresident del Consell Rector de Som Energia.
Presentació d’experiències d’empreses
Alcoholera CADES
Paperera Pere Valls
Celler Gramona
Turisme rural Masia Can Pascol
Celler Família Torres
Conclusions a càrrec del Sr. Santi Martinez, gerent de l’elèctrica
independent Estabanell Energia
Cloenda a càrrec de la Sra. Assumpta Farran, directora de l’ICAEN.
Sortida cap al Celler de la Família Torres, a Pacs del Penedès
(OPCIONAL) Visita a les instal·lacions de producció d’energia
del Celler de la Família Torres, a Pacs del Penedès.
Míriam Sánchez directora de la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP)
Auditori de la Família Torres, Carrer Dr. Janer, 6. Vilafranca del Penedès

Més informació i inscripcions a www.propenedes.com

