
 

Programa Xornada Técnica: Enerxía e Sustentabilidade. 

 

Data: 9 maio 2013. 

Lugar: Salón de Actos do Sexto Edificio do Museo de Pontevedra. 

 

9:00h -9:30h Acreditacións en entrega de material. 

9:30h – 10:00h APERTURA INSTITUCIONAL 

9:30h – 9:40h “Enerxía e desenvolvemento: tendencias globais”. 

Representante do Proxecto Retaler II. 

9:40h – 9:50h “Reto enerxético de Galicia cara o 2020″. 

Representante da Xunta de Galicia. 

9:50h – 10:00h “Unha panorámica da eficiencia enerxética na provincia de Pontevedra”. 

Ilmo. Sr. D. Rafael Louzán Abal. Presidente da Deputación de Pontevedra. 

10:00h – 11:00h SESIÓN 1 Contextualización 

10:00h – 10:20h “Sustentabilidade e enerxía”. 

D. Juan Marcos Pérez Gulín. Presidente da Fundación Galicia Sustentable. 

10:20h – 10:40h “Enerxía: estratexias do presente para garantir o futuro” 

D. Xavier Labandeira Villot, Catedrático de Economía da Universidade de Vigo e Director de 
Economics for Energy. 

10:40h – 11:00h “Competitividade”. 

11:00h – 11:20h “Seguridade no abastecemento enerxético”. 

D. Miguel Rodelgo Lacruz. Xefe de Proxectos de Investigación de Gradiant 

 

11:30h – 12:00h Pausa café 



 

12:00h – 13:30h SESIÓN 2 Proposicións 

12:00h – 12:20h “Estratexias municipais para un futuro enerxético sustentable” 

12:20h – 12:40h “Actuacións directas: Solucións tecnolóxicas de produción e consumo” 

D. Juan Luis Sobreira Seoane. Director da área de Innovación Tecnolóxica da Fundación 
Instituto Tecnológico de Galicia. 

12:40h – 13:00h “Actuacións indirectas: Eficiencia no deseño arquitectónico e 
urbanístico” 

D. Manuel Borobio Sanchíz. Director do Instituto de Estudos do Territorio da Xunta de 
Galicia. 

13:00h – 13:20h “Boas prácticas locais”. 

13:30h – 14:00h SESIÓN 3 Debate 

13:30h – 14:00h "Actuacións desexables e actuacións posibles sobre o mix enerxético" 

 

14:00h CLAUSURA 

 

Inscrición limitada ó aforo. 

 

Inscrición contactar: 

 

Vía telefónica: Deputación Provincial de Pontevedra 

Srta. Lorena Vázquez. 986 80 41 00 ext. 40267 (Horario de inscrición 
9:00 ata 14:00). 

 

Vía telemática: www.galiciasustentable.org  

 

  



 

 

Conferenciantes 

 

Xabier Labandeira Villot 
Catedrático de economía na Universidade de Vigo. Pertence ao Departamento de Economía 
Aplicada e a Rede, un grupo de investigación consolidado que aborda os principais aspectos 
económicos relacionados coa innovación, a enerxía e o medio ambiente. 

Miguel Rodelgo Lacruz  
Doutor Enxeñeiro en Telecomunicación pola Universidade de Vigo. Traballou como 
administrador de sistemas en Comunitel Global, como profesor invitado na Universidade de 
Vigo e como enxeñeiro de I+D no GTI na mesma Universidade con quen ten realizado dúas 
estancias no Instituto Politécnico da Universidade de Nova Iorque. Actualmente é xefe de 
proxecto de Gradiant. 

Jose Luis Sobreira Seoane  
Enxeñeiro industrial pola E.T.S.I.I. da UVigo, Asesor de Proxectos de I+D da Unión Europea, 
atesoura máis de 10 anos de experiencia en xestión de I+D+i, con máis de 50 proxectos 
dirixidos nos ámbitos autonómico, nacional, europeo e iberoamericano. Director da área de 
Innovación Tecnolóxica de ITG desde o ano 2002, desempeña actualmente a Dirección de 
Desenvolvemento de Negocio da entidade. 

Manuel Borobio Sanchíz 
Director do Instituto de Estudos do Territorio da Xunta de Galicia. Arquitecto Urbanista pola 
Universidade de Navarra, Especialista en Asentamentos Humanos pola ETSAM, e Técnico 
Urbanista polo Instituto Nacional da Administración Pública. Tamén é profesor asociado de 
Urbanismo na Universidade de A Coruña. 

Juan Marcos Pérez Gulín 
Presidente da Fundación Galicia Sustentable. Licenciado en Economía e Master en Banca e 
Finanzas pola Universidade de Santiago de Compostela. Colaborou na redacción da primeira 
Estratexia Galega de Desenvolvemento Sustentable de Galicia e colabora con entidades 
públicas e privadas na incorporación de criterios de sustentabilidade aos procesos de 
planeamento estratéxico. 

  



 
 

Obxectivo da xornada 
 

• Amosar as múltiples alternativas coas que contamos actualmente para 
deseñar escenarios enerxéticos sostibles. 

 

• Iniciar unha discusión dende unha aproximación prospectiva sobre o 
binomio enerxía – medio ambiente. 

 

• Analizar os diferentes aspectos da realidade enerxética galega así como 
os diferentes escenarios esperados. 
 

• Analizar cómo afectará a normativa actual e en proxecto á industria 
enerxética galega. 

 

Acerca da xornada 
 

O sector enerxético é un dos máis intimamente relacionados coa 

sustentabilidade xa que se ven demostrando que o crecemento económico, o 

consumo enerxético e o impacto ambiental están intimamente relacionados. 

 

Para avanzar cara un futuro sustentable resulta fundamental acadar un 

equilibrio que favoreza o crecemento, cun menor consumo enerxético e unha 

enerxía producida e transformada minimizando os impactos sobre o medio. 

 

Por outra parte, dada a enorme dependencia enerxética na que se asenta a 

sociedade actual, as medidas a aplicar no campo da enerxía deben ser 



 
compatibles co tres principios fundamentais: competitividade, seguridade de 

abastecemento e protección ambiental. 
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