
10.00  Presentació: Teresa Castellà, responsable de Salut Laboral, 

Mobilitat i Medi Ambient de CCOO de  les Terres de Lleida. 

 10.15  Taula rodona: Situació de la gestió energètica a Lleida. Modera 

Aurora Huerga, secretària de Desenvolupament Territorial de CCOO 

de Catalunya. 

La dependència dels combustibles fòssils 

Daniel Gómez, membre de l’Associació per a l’Estudi dels        

Recursos Energètics  

Prospectiva de les energies renovables 

Manel Ibáñez, director de l'Agència de l'Energia de Lleida 

El transport i el consum d’energia 

Jaume Vernet, responsable de Mobilitat de CCOO  

de Catalunya 

Els projectes de generació energètica sostenible 

Jaume Morrón, director de DialEc 

11.25  Pausa–cafè i visita a la instal·lació solar tèrmica de la UdL. 

 

L’energia és un factor fonamental per a l’activitat social i productiva. A Catalunya encara no s’ha desenvolupat amb profunditat el debat sobre el model 

energètic. Com atenem l’esgotament i el cost creixent dels recursos, els impactes sobre el medi ambient i la salut de les persones, la qualitat del submi-

nistrament o la construcció de noves infraestructures? 

Les terres de Lleida, com la resta del nostre país, són tremendament dependents de l’aportació externa d’energia, fonamentalment del petroli, fet que 

implica problemes en relació a l’evolució dels preus, a les pèrdues durant el transport, a la contribució al canvi climàtic, a les emissions i als residus con-

taminants, als conflictes internacionals... 

Davant d’aquesta situació, l’impuls de les energies renovables, alternatives a les fonts que parteixen de combustibles fòssils o de la fissió nuclear, es 

presenta com una oportunitat responsable per al progrés i el benestar socials, objectius sindicals de CCOO. 

L’evolució cap a la sostenibilitat afecta les condicions laborals de molts treballadors i treballadores, per la qual cosa les organitzacions sindicals hem de 

participar activament en el seu estudi (debat ciutadà i projectes normatius) i la  seva pràctica (als centres de treball i en la negociació col·lectiva). Al ma-

teix temps, la producció i la gestió d’energia neta són generadores d’ocupació i, sens dubte, han d’irrompre en positiu en el context de crisi econòmica.  

Amb aquest seminari, CCOO de les Terres de Lleida dóna continuïtat al debat sobre la gestió energètica que el nostre Sindicat ha començat a plantejar 

amb rigor, a diferents nivells, amb l’objectiu de proporcionar referències clau per orientar el treball de la representació sindical i afavorir així un canvi de 

model més just i sostenible. 

12.15  Taula rodona: Referències pel canvi de model energètic. Modera 

Carles Asensio, secretari general de la Federació d’Indústria de CCOO de 

les Terres  de Lleida. 

El desenvolupament de l’energia solar 

Pau Ferret, conseller delegat d’Indicorp Solar 

Els nous serveis d’estalvi energètic 

Àngel Andreu, director d’edificis d’Agefred 

El potencial de la biomassa 

Carles Vidal, representant de Natural 21 

Generació energètica renovable i ocupació 

Salva Clarós, tècnic del Departament de Medi Ambient de CCOO de      

Catalunya 

13.25  Debat obert amb els ponents de les dues taules 
 

14.00  Tancament: Josep Maria Baiget, secretari general de CCOO de les     

Terres  de Lleida. 
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