JORNADES ENERGIES RENOVABLES I TRANSICIÓ ENERGÈTICA

El passat 27 de març el CIPFP Catarroja va organitzar
unes jornades sobre energies renovables i transició
energètica en el Teatre Auditori de Catarroja on es van
assistir més de 200 persones. Comptem amb una representació de totes les associacions de les energies renovables d'àmbit estatal i autonòmic junt amb les principals
empreses del sector i representants de l'administració
pública.

Dnya. María Empar Martínez Bonafe. Directora general d'Indústria i Energia.
D. Enric Nomdedéu I Biosca. Secretari Autonòmic d'Ocupació i director general de LABORA.
D. Rafael Climent Gonzalez. Conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
D. Jesus Monzó Cubillos. Alcalde de Catarroja.
D Rafael Navarro Quilis. Director del CIPFP Catarroja.
Dnya. Rocio Briones Morales. Directora General de Formació de LABORA.
Dnya. Lorena Silvent i Ruiz. Regidora d'Impuls Econòmic.

D. Rafael Navarro Quilis. Director del CIPFP Catarroja va donar la benvinguda als nombrosos assistents a les jornades, que van ser inaugurades pel Conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Honorable
Senyor D. Rafael Climent González qui va indicar que les energies renovables no són el futur, són el present.
La presentació de les jornades va estar a càrrec de Sra. Carmen Cardá.

D. Joan Groizard. Director de l'àrea d'energies renovables de l'IDEA del Ministeri de Transició Ecològica, en
la seua ponència inaugural, ha reafirmat que el consumidor tindrà un paper actiu en la generació, gestió i emmagatzemament de l'energia i serà clau en la transició
energètica.
Apareix una nova figura, l'agregador, qui impulsarà
l'autoconsum.

Durant les jordanes es van desenrotllar diverses
taules redones, que van comptar amb grans
ponents i es van debatre temes d'actualitat.

En la taula formada per comercialitzadores renovables es va
posar de manifest que l'autoconsum els obri una oportunitat
de negoci que ajudarà a empoderar al consumidor. El consumidor és el centre del mercat elèctric sent consumidor i productor al mateix temps. Les vivendes del futur totes tindran
plaques solars amb emmagatzemament amb el que ajudarem a la descarbonització. Molt prompte gràcies a l'aprovació
del RD d'autoconsum estarem parlant d'autoconsum compartit de comunitats energètiques.

Des de l'administració autonòmica s'indica que hi ha
una sèrie d'ajudes a les entitats i empreses per a afavorir l'autoconsum.
Es posa de manifest que es necessita un important
nombre de nous professionals. L'administració ha de
modificar la normativa perquè els titulats dels cicles
d'energies renovables i d'eficiència energètica i energia
solar tèrmica tinguen majors competències professionals.
Taula redona.
Comercialitzadores renovables en el mercat elèctric actual.
Modera: D. Juan Sacri. Conseller de AVAESEN.
- Gesternova energía. D. Jorge González Cortes. Director Comercial i de Marketing.
- Hola Luz. D. Carles Leg. Responsable de l’ Área de Negoci d’Autoconsum.
- Lucera. D. Emilio Bravo. Founder & CEO Lucera.
- Grupo Enercoop. D. Joaquín P. Mas. Director General.
- Gana Energía. Dña. Sara Moreno. Marketing and Communications Manager.

Per a poder integrar la nova potència de renovables que
ha d'instal·lar-se en els pròxims anys va ser necessari
modificar i adaptar la xarxa de REE. A més veurem el
desenrotllament d'instal·lacions d'acumulació a fi
d'augmentar el nivell de penetració de les renovables ja
que estes no són gestionables.
Es defén un nou model de plantes amb la socialització,
fent participe a la societat en contra de les grans
instal·lacions. L'energia no és un problema és una oportunitat per a generar riquesa.
La valoració energètica dels
residus serà clau en els
pròxims anys. Obtindrem
biogàs tant per a la producció d'energia tèrmica com
elèctrica el que permetrà
reduir la grandària dels nostres abocadors.

Taula redona.
Instal·lacions d'autoconsum i normativa actual.
Modera: D. Juan Pablo González. ITE. Relacions Institucionals.
- Asociación de Empresas de energías Renovables (APPA). Dña. Lucía Dólera Moreno. Resp. projectes PV.
- Krannich Solar S.L. D. Arturo Andrés. Technical director en Krannich Solar Spain.
- IM2 ENERGÍA SOLAR. D. Enrique Selva. CEO IM2.
- Directora General del IVACE Generalitat Valenciana. Dña. Julia Company Sanus.
- Directora General d’Industria i Energia. Generalitat Valenciana. Dña. María Empar Martínez Bonafé.

També es va debatre sobre la mobilitat sostenible on es va concloure que es fa necessari un canvi en el model. Les
apps jugaran un paper clau ja que anem cap a un model de vehicles compartits, on la seua utilització i gestió ha de
realitzar-se d'una manera senzill des dels nostres smartphone.
Respecte al transport de mercaderies és possible que siga necessari un pas intermedi, en especial en el trasporte
marítim.
En definitiva, avancem cap a un futur on la transformació és tan ràpida que no sabem que models de treball ens
esperen.

Taula redona.
Futur i integració de les energies renovables en la xarxa.
Modera: D. Daniel Valero. Delegat elEconomista C. Valenciana.
- Enercon. D. Eric Breckwoldt Regional. Sales Manager Portugal & Spain.
- ABO Wind España. D. Manuel Crespo. Director General en ABO Wind España, S.A.
- REE. Dña. Maite Vela. Delegada REE Regional Este (Comunitat Valenciana i Murcia).
- Saeta Yield. D. Francisco González. Chief Operating Officer.
- Eurosolar. D. J Pep Puig. President de Eurosolar España.
- Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Dña. Paula Santos. Directora Tècnica UNEF.

Ponència:
Generació Biogàs amb residus sòlids orgànics.
- Genia Global Energy. D. José Ignacio González. Director Operacions.
Ponència:
Sistemes d’acumulació ion-liti.
- Ampere Energy D. Ignacio Osorio. CEO Ampere Energy.

Per a finalitzar comptem amb la participació de dos models
de territoris sostenibles un ja real i un altre de futur molt
pròxim.
Les illes seran la punta de llança del nou model energètic
més sostenible, al ser territoris ideals per a implantar
instal·lacions pioneres, com va ser la central de Gorona del
Vent en l'illa d'El Hierro, que ha tingut una repercussió molt
positiva sobre el turisme.

Taula redona.
Movilitat sostenible.
Modera: D. David de Diego. Periodista de la Cadena COPE.
- Iberdrola. D. Enrique Planells. Gerent de Grans Clients Comunitat Valenciana i Murcia.
- Naturgy. D. Javier Cervera. Head of LNG Bunkering Development.
- AEMUS (Asociación Española Movilidad Urbana Sostenible). D. Ignacio Mas. CEO Asociación Valenciana Startups. Presidente AEMUS.
- Power Electronics. D. Javier Tomas. Director de la Universidad Corporativa.
- ASELEC. D. Juanjo Catalán. Relacions Externes.

Taula redona
Territoris Insulars. Exemple de Transició Energètica.
Modera: D.Tomás Romagosa. Director tècnic de AEE (Asociación Empresarial Eólica).
- Consell Insular de Menorca. D. Rafael Muñoz Campos. Tinent Alcalde de Recursos i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Maó.
- Gorona del Viento. Isla de El Hierro. D. Juan Pedro Sánchez Rodríguez. Conseller Delegat de Gorona del Viento El Hierro. S.A.

D'altra banda, vam poder escoltar com es pot convertir una illa com Menorca, amb una economia
basada en el turisme en un model de referència
sostenible a nivell europeu amb el seu full de ruta
Menorca 2030 on el 85% de la seua energia
primària serà d'origen renovable.

El missatge final de les jornades és optimista, la descarbonització del sistema energètic és possible. S'ha de realitzar d'una
manera ordenada, el consumidor serà l'eix central de la dita transició apareixent la figura de l'agregador. Hi ha casos d'èxit, com
són els territoris insulars de l'illa d'El Hierro i proximanent Menorca amb el seu full de ruta 2030.

TALLERS INNOVACIÓ EDUCATIVA EN ENERGIA I AIGUA
El passat 28 de març, en el marc de les “Jornades d'energies renovables i transició energética”, van tindre lloc els “Talleres
d'innovació educativa en cicles de la família
d'Energia i Agua”.
Va assistir professorat de diferents CC.AA.,
alumnat i ex-alumnos/as, així com la Directora del Centre de Referència Nacional
d'EE.RR. i Eficiència Energètica, Lola Urrutia.

Es van tractar temes tan importants com:
- La mala fama de les instal·lacions solars tèrmiques moltes d'elles avariades i en desús-, que s'estan substituint majoritàriament per aerotermia, tecnologia que el professorat es preocupa d'impartir en el GS en Eficiència Energètica i Energia
Solar Tèrmica, però que no ve ressenyada en el nom del cicle.
- Un altre problema d'este cicle és que no atorga competències per a firmar Certificats de qualificació energètica d'edificis.
- La gran demanda existent de personal instal·lador qualificat i la falta d'alumnat en la majoria de centres.
- Per a fer les FCT moltes empreses d'instal·lacions eòliques demanen a l'alumnat formació GWO en PRL, el preu de les
quals és molt elevat.
- Alguns centres tenen dificultats per a trobar empreses
pròximes d'energies renovables en què realitzar les FCT. En
canvi, altres com per exemple el el nostre no tenen alumnat
suficient per a totes les empreses que ho demanden.
D'altra banda, a vegades les pràctiques que proporcionen
les empreses són d'electricitat o tasques d'oficina, no realment d'EE. RR.
- Les dificultats per a realitzar FP Dual pels tràmits burocràtics i els temps de resposta de Conselleria per a realitzar
els convenis. En alguns centres es fa només en 1r curs.

- Els avanços tecnològics fan que el currículum es quede
obsolet ràpidament. El professorat ho actualitza incloent
formació en electricitat, aerotermia, microgeneració, sistemes de control.
- Necessitat de treballar per projectes i per reptes (alguns
centres ja ho estan fent) . Açò implica una sobrecàrrega
de treball per al professorat i requerix coordinació i treball
en equip entre diversos departaments, a més de qualitat
en les relacions personals
- Els avanços tecnològics fan que el currículum es quede
obsolet ràpidament. El professorat ho actualitza incloent
formació en electricitat, aerotermia, microgeneració, sistemes de control.

- Necessitat de treballar per projectes i per reptes (alguns centres ja ho estan fent) . Açò implica una sobrecàrrega de treball
per al professorat i requerix coordinació i treball en equip entre diversos departaments, a més de qualitat en les relacions
personals.
- Una altra qüestió és la importància de les competències transversals en la formació de l'alumnat.
- Aprofitant la presència de la Subdirectora general de FP i ERE, Pilar Micó, se li va sol·licitar que l'Administració col·labore
a crear convenis amb les empreses o associacions empresarials per a dur a terme les FCT i la formació Dual sense necessitat que cada centre els realitze per separat.
Així mateix, es va demanar que els dits convenis contemplen el reciclatge i actualització del professorat en eixes mateixes
empreses per a formar-se en les últimes novetats.
- Es va acordar crear una xarxa de professorat d'Energia i Aigua per a compartir experiències, informació i inquietuds, visitar els centres, així com promoure noves trobades.
- Les conclusions d'estos tallers es faran arribar a la
Conselleria d’Economia Sostenible i a la Conselleria
d’Educació.
Finalment, es va agrair al nostre centre i, en particular a
Nacho García, l'haver organitzat les Jornades i estos
Tallers, considerant un encert el reunir als centres, les
empreses i l'Administració.
¡Realmente, van ser dos dies molt profitosos
d'intercanvi, debat i busca de solucions!

VIDEOS EN YOUTUBE
Acte Inauguració i Ponència IDAE:
Taula redona: Comercialitzadores renovables en el mercat elèctric actual.
Taula redona: Instal·lacions d'autoconsum i normativa actual.
Taula redona: Futur i integració de les energies renovables en la xarxa.
Taula redona: Mobilitat sostenible.
Taula redona: Territoris insulars. Exemple de transició energètica.

https://youtu.be/5cMy7zfiDoA
https://youtu.be/rFABkn7fueA
https://youtu.be/MiEReFOCwHE
https://youtu.be/Xo9XoQs0HDs
https://youtu.be/_BdQouMdZ1M
https://youtu.be/j6zHJXgzaIA

