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L’objectiu d’aquesta Jornada,
és donar a conèixer, exposar
i debatre sobre el vehicle
elèctric. Les qüestions a exposar són: aspectes tècnics del
vehicle elèctric, xarxes elèctriques, punts de recarrega, perspectives i evolució del mercat
a Catalunya, ús vehicle elèctric
a les ciutats.

El vehicle elèctric ja és una
realitat. Actualment al voltant
de 700 vehicles elèctrics estan
circulant pels carrers, xifres
encara insignificants davant
d’un parc de vehicles de 4.835.260
a Catalunya l’any 2010.
No obstant, les previsions
són que en els propers anys
fins al 2015 s’arribi a una xifra
de 75.000 VE (ICAEN 2010).

La jornada està organitzada
per l’Agència de l’Energia
de Lleida juntament amb l’Associació SmartgreencityLleida,
associació formada per diferents
entitats de la ciutat de Lleida.
Els seus socis fundadors
són la Universitat de Lleida,
l’Ajuntament de Lleida, Sofos
energia S.L, l’Institut de
Recerca en Energia de Catalunya,
l’Agència de l’Energia de Lleida
i la seva seu social és al Parc
Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
SmartgreencityLleida contribueix
al desenvolupament de la cultura
de la mobilitat sostenible, en
la que VE te un paper molt important, en la societat, les empreses
i les institucions de Lleida.

01
Diagnosi del Vehicle
elèctric a Catalunya:
sector amb perspectives
de futur
09:00 - 10:00

01.1
La tecnologia del vehicle elèctric
i les seves infraestructures:
configuracions i reptes tecnològics
Sr. Joan Pallisè, CIRCUTOR (coordinador del estudi Diagnosi i perspectives del VE a Catalunya – CADS Gencat)
01.2
El vehicle elèctric: prospectiva
i evolució del mercat
Sr. Rafael Boronat, President de la
Societat de Tècnics d’Automoció
01.3
Característiques i tecnologia
de las bateries pels vehicles
elèctrics
Sr. Miquel Nogués, Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial UdL
01.4
Característiques dels motors
elèctrics i gestió electrònica
per a vehicles elèctrics
Sr. Ernesto Salas, Director
de Relaciones Institucionales
de Renault España
Moderador
Sr. Enric Betran, Tècnic Agència
Energia Lleida

Obertura
de la jornada

02
La xarxa de distribució
elèctrica i la carrega
dels vehicles elèctrics

10:00 - 10:30

11:00 - 12:00

Representants de l’administració: Ajuntament de Lleida,
Diputació de Lleida, UdL,
Associació Smartgreencity

02.1
Fonts energètiques
i xarxes intel·ligents
per al vehicle elèctric
Sr. Jordi Castells, Institut Català
Energia (ICAEN)

Presentació
Sr. Emili Loncà, Director Agència
Energia Lleida

02.2
Xarxes intel·ligents i impacte
del vehicle elèctric en la xarxa
de distribució elèctrica
Sr. Maria Jesús Díaz, ENDESA
02.3
Infraestructura i punts
de recarrega de vehicle elèctric
Sr. Juan Sanz, INDRA

PAUSA
CAFè

10:30 - 11:00

02.4
Regulació dels gestors
energètics en la recarrega
segons RD 647/2011
del 9 de maig
Sr. Juan Mayoral, SOFOS Energia

Moderador
Sr. César Fernández, Departament
d’Informàtica i Enginyeria
Industrial UdL

03
Casos pràctics:
implantació del vehicle
elèctric a les ciutats
12:00 - 13:30

03.1
El vehicle elèctric a Sant Cugat
del Vallés
Sr. Joan Puigdomènech, Regidor
de Medi Ambient i Polítiques
Ambientals de l’Ajuntament
de St. Cugat del Vallés
03.2
Proyectos de electromovilidad
en Málaga: Green eMotion
y ZEM2ALL
Sr. Eduardo Poyato, Agencia
de l’Energia Màlaga - Membre
del seu equip
Moderadora
Sra. Neus Borràs, Tècnica Agència
Energia Lleida

DINAR

14:00 - 16:00

04
Raons de ser del vehicle
elèctric a la Ciutat

Exposició Vehicles elèctrics
I punts de recarrega

16:00 - 17:30

09:00 - 18:00

04.1
Anàlisi i interpretació
de l’Estudi Diagnosi i perspectives
del VE a Catalunya – CADS Gencat
Sr. Francesc Astals, Coautor
del estudi i professor UPC
04.2
MOVELE. Projecte Pilot de Mobilitat
Elèctrica de IDAE
Sr. Ramon Pruneda, Promoció
econòmica Ajuntament Barcelona
04.3
El vehicle elèctric a Catalunya
Sr. Patrick Renau, Associació
catalana promotora del vehicle
elèctric

Moderador
Sr. Josep Ma Llop, Càtedra
d’Estudis Urbans, Territorials
i Ciutats Intermèdies. UdL

Visita al “show-room” de punts
de recarrega i vehicles
elèctrics en espais adjacents
a la sala on es duran a terme
les xerrades

PONENTS

Joan Pallisé Clofent
Enginyer Tècnic Industrial especialitat màquines elèctriques a l’escola
Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa (UPC-1976).
Projecte de Fi de Carrera “Un estudi sobre l’energia” (1992).
Master d’Intervenció Ambiental. Universitat de Barcelona (1999-2002).
Amplia experiència professional. Podem destacar Director del servei
Metereològic de Catalunya 2004-2007 i membre del Consell de Direcció
del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Des de principis de 2009 es va incorporar a l’empresa CIRCUTOR SA,
empresa líder en eficiència energètica, ocupant el càrrec de Director
de Relacions Institucionals i responsable de la nova divisió de VE sistemes de recarrega per Vehicles Elèctrics.
Autor de diferents publicacions i comunicacions especialitzades,
entre les que podem destacar: “Guia del Vehiculo Eléctrico 2009”.
AADD. Consejeria de Economía y Hacienda Comunidad de Madrid.;
“Diagnosi i Perspectiva del Vehicle Elèctric a Catalunya 2010”.
CADS AADD.Generalitat de Catalunya.; “El Vehículo Eléctrico. Desafíos
tecnológicos, infraestructuras y oportunidades de negocio”. 2011.
Autors varis.

Rafael Boronat
Enginyer Industrial per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Industrial de Barcelona (UPC).

Ha dedicat la gran majoria de la seva vida professional a l’automoció, en els camps del disseny, l’enginyeria de producte i la fabricació,
i la gestió empresarial. Va començar la seva trajectòria professional
com a enginyer a Motor Ibérica, S. A. que, amb el temps, va esdevenir
Nissan Motor Ibérica, S. A. de la qual en va ser el Director del Centre
Tecnològic d’Enginyeria de Vehicles i Motors Diesel i, posteriorment,
en va esdevenir Conseller Director General de tota la operació industrial de NISSAN a Espanya.
Més endavant ha ocupat diversos càrrecs directius en empreses
d’automoció, d’enginyeria i de consultoria.
En l’actualitat és el Director General de la Fundació CIM (UPC) i el
President de la Sociedad de Técnicos de Automoción (STA), entitat amb
la qual ha col·laborat des dels seus temps d’estudiant. Així mateix,
ha exercit la docència d’enginyeria d’automoció a l’ETSEIB, com a professor associat, activitat que continua exercint en l’actualitat. També
és el President de la Formula Student Spain, competició universitària
que organitza STA en el marc de FISITA i que tindrà lloc enguany al
Circuit de Catalunya (Montmeló) del 29 de setembre al 2 d’octubre.

Miquel Nogues Aymami
Enginyer Industrial, especialitat mecànica, per la UPC i doctor Enginyer Químic per la URV. Actualment és professor titular de l’àrea
d’enginyeria mecànica de la Universitat de Lleida, i un dels caps
de projectes del grup de recerca GREA de la Universitat de Lleida.
Ha participat en diversos projectes tan a nivell nacional com europeus en temes d’optimització i estalvi d’energia.

Jordi Castells Canela
Enginyer Industrial per la ETSEIB-Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i màster en Planificació i Direcció de la Mobilitat (UPC-Pompeu
Fabra). Inicia la carrera professional com a responsable de Producció,
Qualitat i Medi Ambient al sector de la construcció. A posteriori, comença
a treballar a l’Institut Cerdà, on es desenvolupa com a consultor a l’Àrea
d’Energia i Canvi Climàtic treballant en diversos sectors i en projectes
de diferents àmbits. Des de gener de l’any 2009 treballa a la Divisió de
Gestió Energètica de l’Institut Català d’Energia, on coordina diferents
projectes d’estalvi i eficiència en el sector del transport.

