ENERGIES RENOVABLES: AMENACES I OPORTUNITATS

FIGUERES

BENVINGUDA

17 d’abril de 2021
Auditori Narcís Monturiol - Cercle Sport Figuerenc
Retransmissió en vídeo conferència

9.45-10.00h

Des de l’any 2018 l’Ins�tut d’Estudis Empordanesos organitza
aquesta jornada de debat, que ha �ngut un considerable èxit
de públic i una àmplia repercussió a nivell de ciutat i de comarca
en les anteriors edicions.

Anna Maria PUIG, presidenta de l’Ins�tut d’Estudis Empordanesos

TAULA NÚM. 1
DIAGNOSI SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE LES ENERGIES RENOVABLES EN EL TERRITORI

La voluntat de l’Ins�tut d’Estudis Empordanesos és la d’assolir
la capacitat d’avaluar el present que ens ocupa i preocupa,
i incidir, en la mesura de les nostres possibilitats,
en la manera d’avançar posi�vament cap el futur.

10.00-11.30h

Joan ARRUFÍ, president de la DO Terra Alta
Carles RIBA, enginyer i president del Col·lec�u per a un Nou Model Energè�c
i Social Sostenible

Dediquem el Repensem d’enguany a debatre sobre un dels
temes que està preocupant més a les diferents ins�tucions i
en�tats de la comarca: la implantació de les energies renovables,
i el seu impacte sobre el territori.

Sergi SALADIÉ, geògraf i consultor en Paisatge, Energia i Planejament territorial

Des de l’entrada en vigor de la norma�va sectorial que regula
les mesures urgents que cal prendre davant la situació
d’emergència climà�ca a Catalunya, els municipis de l’Empordà
han rebut una quan�tat important d’avantprojectes que proposen
la generació energia mitjançant la construcció de parcs eòlics i
plantes fotovoltaiques dins el seu terme.
Centrarem el debat en dos aspectes essencials: quines són les
amenaces de la implantació d’aquestes instal·lacions sobre el terrtori?
Quines oportunitats de riquesa econòmica poden generar sobre
la poblacio? En deﬁni�va, debatrem l’equilibri entre la necessitat
i l’oportunitat.

TAULA NÚM. 2
IMPACTE I VIABILITAT AMBIENTAL I ECÒNOMICA DE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA
11.30-13.00h

Mita CASTAÑER, geògrafa i directora de la Càtedra de Geograﬁa i Pensament
Territorial de la Universitat de Girona
Antonio TURIEL, �sic i inves�gador cien�ﬁc a l'Ins�tut de Ciències del Mar del CSIC
Joan VILA, enginyer industrial i empresari

INSCRIPCIÓ abans del dijous 15 d’abril
a l’adreça info@iee.cat
Els inscrits rebran l’enllaç per accedir a la retransmissió
a través de la qual també es podrà par�cipar en el debat virtual.

Moderador
de les taules

Amb el suport de:

San� COLL, periodista, director del setmanari de l’Alt Empordà

CLOENDA
13:00-13.30h

I la col·laboració de:

EMPORDÀ TURISME
CATALUNYA-COSTA BRAVA

SETMANARI DE L’ALT

Miquel PUIG, economista i membre del Comitè Assessor Catalunya-Next Genera�on
EU (CONEXT CAT-EU)

