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AJUNTAMENT D'ATZENETA 

 
  

  

Programa:  

11:30 h Inauguració institucional de la fira 
Antonio Luis García Sanz, Director Territorial a Castelló de la Conselleria 
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural 

11:40 – 12:40 h Taller pràctic sobre les energies renovables per a xiquets i xiquetes (fins  
a 10 anys aproximadament) 
Equip d’educació ambiental Mas de Noguera. 

12:40  – 13:00 h Presentació del projecte IN2RURAL. Pràctiques innovadores en energies 
renovables per a millorar l’ocupabilitat rural. 
Leonor Hernández, professora de la Universitat Jaume I. Coordinadora 
del projecte IN2RURAL. 

13:00 – 13:30 h Serra: Biomassa, energia i ocupació 
Juan José Mayans Díaz, enginyer municipal a l’ajuntament de Serra 
(València). 

13:30 – 14:00 h Presentació de la cooperativa energètica SOM ENERGIA. Estratègies 
amb les energies renovables. 
Representants de Som Energia 

14:00 – 16:00 h Dinar amb un menú de Km 0  per a tots els participants a la fira que s’hi 
inscriguen. 
Bar Restaurant Casa Ramon 

16:00 – 17:00 h Taller pràctic per a xiquets i xiquetes (fins a 16 anys aproximadament) 
Equip d’educació ambiental Mas de Noguera. 

17:00 – 17:30 h Energia solar, eòlica, biomassa i mini hidràulica al Mas de Noguera 
Xavier Pérez, Mas de Noguera (Caudiel) 
Jose Segarra, director tècnic d’Heliotec 

17:30 – 18:00 h Instal·lacions amb biomassa per a granges i altres sectors. 
Daniel Gascón, enginyer industrial de l’empresa Forestal del Maestrazgo. 

18:00 – 18:30 h El Bombeig Solar Directe: presentem casos pràctics 
Albert March, departament tècnic de Solar Montroi. 

Dirigit a: 
 Administracions públiques 

 Empreses relacionades amb les energies renovables i el desenvolupament rural 

 Cooperatives agràries 

 Públic en general amb interès en el tema tractat 

Més informació: 

 Algunes activitats s’enregistraran en vídeo pel Servei de Comunicació de la UJI 

 Aquells que vulguen dinar amb el menú de Km 0 ho hauran de comunicar a l’organització amb 

una setmana d’antelació. 

 www.atzenetadelmaestrat.es 

 Telèfons: Universitat Jaume I: 964728138 i Ajuntament d’Atzeneta: 964370018 

http://www.atzenetadelmaestrat.es/

