
   
º   Agrovoltaica: reflexions i 

exemples de compatibilitzar 
usos energètics i agrícoles 

Jornada tècnica en línia 
Dimecres, 29 de juny de 2022 

Presentació 

La transició energètica busca desplegar 
tecnologies renovables arreu del territori per 
assolir els objectius de la total descarbonització i 
sobirania energètica. Concretament la 
prospectiva energètica de Catalunya al 2050 
preveu utilitzar un 2,5% de la superfície catalana 
per a tecnologies renovables. Idealment aquesta 
superfície es podria localitzar en espais 
antropitzats sense comprometre activitats 
agrícoles i ecosistemes, però el decret de 
renovables permet utilitzar un percentatge de 
terreny de secà i regadiu per a usos de 
producció energètica (i sota vàries condicions).  
Per altra banda, Catalunya produeix 
aproximadament el 40% de la seva sobirania 
alimentària, sense un objectiu clau per 
augmentar aquest valor. Concretament a les 
terres de Lleida, el sector agrícola és un vector 
econòmic important. Això fa plantejar-se les 
següents preguntes: Són compatibles els usos 
energètics i agrícoles en un mateix sòl? En 
quines situacions pot ser més interessant? 
En aquesta jornada es convida a la reflexió 
sobre tipologia de cultius, afectació 
climatològica, materials innovadors a tenir en 
compte i consideracions per veure si 
l’agrovoltaica podria ser un opció de futur. 
També es presentarà una experiència que pot 
servir per il·lustrar futures explotacions i 
activitats. 
 

Inscripcions 

A través de RuralCat: Inscripcions 

Per a més informació: 
Associació Leader de Ponent 
Sr. Toni Cantero Gubert 
A/e: tcantero@leaderponent.cat 
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Programa 

12.00 h Presentació de la jornada  

12.05 h Introducció a l’agrovoltaica 
Sr. Toni Cantero, Associació Leader de Ponent. 

12.20 h Per què són verdes les plantes? 
Sr. Joan Ignasi Rosell, Departament de medi ambient i 
ciències del sòl de la Universitat de Lleida. 

12.35 h És possible produir electricitat al damunt de 
pomeres sota una instal·lació fotovoltaica? 
Sr. Luís Asín, cap del Programa de fructicultura de l’IRTA. 

12.50 h Comunitat Agrovoltaica de Picassent. Experiència i 
futur 
Sr. Ricardo Romaguera, CEO d’Inderen. 

13.20 h Torn obert de preguntes 

 
              
 
 
 

 Aquesta jornada es realitza en línia. El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç 
d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la. 
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