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Amigos da Terra
Rúa Velázquez Moreno, 9 - 2º  36202 Vigo (Pontevedra)
Teléfono: [34] 986 229 089
e-mail: info@ascorcerizas.com

MONTAXE DUN SISTEMA FOTOVOLTAICO.

ALTERNATIVAS PARA O CONSUMO DE ELECTRICIDADE RENOVABLE

Amigos da Terra e a Cooperativa NosaEnerxía poñen en marcha esta xornada gratuíta en As Corcerizas 
co obxectivo de proporcionar a información suficiente para integrar fontes de produción de electricidade 
renovable a nivel doméstico; e/ou consumir este tipo de enerxías con garantías de sostibilidade.

O domingo 16 de Novembro, trataremos os seguintes temas:

10.30h. Introdución ao sector enerxético.
Sistema eléctrico do Estado español e alternativas: A Cooperativa Galega NosaEnerxía

11.30h. Posibilidades de aproveitamento eléctrico das fontes renovables: fotovoltaica, eólica, hidráulica.
Funcionamento dun sistema fotovoltaico

12.30h. Obradoiro de montaxe fotovoltaico nun sistema asistido (conectado á rede eléctrica)

14.30h. Xantar

15.30h. As Corcerizas como exemplo de sistema illado sostible.
Inclúe visita técnica guiada ás nosas instalacións enerxéticas

17.00h. Conclusións e desmontaxe do sistema fotovoltaico. 

18.30h. Fin da xornada 

Ponentes: 

– Nosa Enerxía, Sociedade Cooperativa Galega
– Suso López Taboada,  MONTAXES LAGOA-ENERXÍAS RENOVABLES,  instalador  experto  en 

sistemas eólicos, fotovoltaicos e microhidráulico

Inscrición: 

Envía a ficha de inscrición cuberta a info@ascorcerizas.com

Se eres socia/o de Nosa Enerxía envía un correo solicitando participación a nosaenerxia@nosaenerxia.com

Prezo: 

A xornada é de balde para o público xeral.
As/os socias/os de Amigos da Terra e Nosa Enerxía poderán abonar os seus gastos de desprazamento.
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