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dilluns, 08 d’abril de 2019

Ponència Setmana de l'Energia i la
Sostenibilitat. Gestió energètica a la Estació
Depuradora d’aigües Residuals (EDAR) de
Lleida

El dilluns 8 d'abril, l'Escola Politècnica Superior
acollirà, en el marc de la seva 1a Setmana de
l'Energia i la Sostenibilitat, la ponència Gestió
energètica a la Estació Depuradora d’aigües

a càrrec del Dr. Residuals (EDAR) de Lleida 
, cap de Planta EDAR deJordi Palatsi

Lleida-AQUALIA-Aigües de Lleida i, en
conseqüència, responsable de l’Estació
Depuradora d’Aigües Residuals de Lleida.

Jordi Palatsi és un expert en Enginyeria
Mediambiental i de tractament d’aigües i residus
orgànics, amb un Màster en Enginyeria Agrícola,

Postgrau en Sistemes d’Informació Geogràfica i Doctor en Enginyeria per la Universitat de Lleida. En aquesta
xerrada es farà una breu descripció del funcionament general de la planta i de diversos aspectes energètics,
des de l’eficiència i l’estalvi, a la producció i ús de l’energia a la planta.

Informació de l'esdeveniment

Lloc:
Sala de Graus EPS (2.03)

Adreça:
Jaume II, 69

Campus Cappont

Organitza:
EPS

Inici:
08 de d’abril de 2019

Descaregar imagen

http://www.eps.udl.cat/
https://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/Xerrada-Jordi-Palatsi.png
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La ponència s'emmarca en una activitat en la que també es visitarà la planta el proper dimecres 10 d’Abril [com
a r r i b a r  [  
https://www.google.es/maps/place/Edar+Lleida/@41.5973952,0.6104742,15z/data=!4m5!3m4!1s0x12a6df5a59b85409:0xaa3d3986cb98e2d8!8m2!3d41.5965366!4d0.6184567?hl=ca
]]

La ponència està oberta a tots els alumnes que hi puguin estar interessats

 

 

Lloc: Sala de Graus EPS (2.03). Universitat de Lleida, EPS, Campus Cappont, Carrer de Jaume II, 69, 25001
L l e i d a

: Dilluns, 8 d'abril de 2019, de 15 a 16 h.Horari
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