
                  

 

Nota os Medios de Comunicación 

Xornada sobre Xeotermia Vigo 

 

A Asociación Clúster da Xeotermia de Galicia  (ACLUXEGA) en colaboración 

co IGAPE, organiza nas catro provincias galegas unhas Xornadas de 

Sensibilización sobre a Xeotermia, no marco das súas iniciativas abertas de 

difusión.  

 

ACLUXEGA quere a través destas xornadas transmitir que “a enerxía 

xeotérmica forma parte dos recursos enerxéticos do noso país, pode ser nun 

futuro parte importante da nosa subministración enerxética, como xa o é 

noutros países de Europa, reduce as emisións de gases de efecto invernadoiro 

e xera riqueza e emprego, polo que dende as empresas que representa é 

responsable de transmitir á cidadanía a importancia da utilización desta 

enerxía renovable”. 

 

A Xeotermia pode ser nun futuro parte importante da nosa 

subministración enerxética. 

 

O desenvolvemento da Xornada que terá lugar en Vigo,  centrarase en catro 

aspectos de interese, iniciaranse coa “presentación da xornada e de 

ACLUXEGA”, outro aspecto sería o coñecemento da xeotermia “que é a 

xeotermia”, ademais de “usos da xeotermia en edificación” e “casos 

prácticos”. A actividade finalizará cun coloquio. 

 

As xornadas están dirixidas fundamentalmente a colectivos e persoas 

relacionados directa e indirectamente no seu exercicio profesional coa 

promoción, o deseño e/ou a instalación deste tipo de sistemas enerxéticos. 



 Xornadas de Sensibilización sobre Enerxía Xeotérmica 

 

 

Data: 21/06/2012 

Lugar: Vigo – Hotel Ciudade de Vigo (Rúa de Concepción Arenal, 5, 36201) 

Hora: de 19:00  a 21:00 horas 

 

Relatores:  

.- Manuel López Portela,  

Presidente de Acluxega. 

.- Enrique Orche,  

Catedrático do Departamento de Prospección e Investigación 

Mineira da Universidade de Vigo. 

.- Juan Ignacio Rodríguez,  

Responsable da Área de Edificación de ENERGYLAB. 

 

Dirixido a:  

 

Arquitectos, Aparelladores e Arquitectos Técnicos, Departamentos Técnicos 

Urbanismo Deputación e Concellos, Enxeñeiros Técnicos Industriais, Técnicos de 

Fontanería e Calefacción. Empresarios da Construción, Empresarios do Sector, 

Parques Empresariais, Promotores, etc. 

 

 

Programa: 

 

19:00  Presentación de Acluxega. 

19:20  Xeotermia. Usos da Xeotermia en edificación. 

20:00  Casos prácticos. 

20:30  Coloquio. 

 

 

Para mais información: www.acluxega.es, acluxega@acluxega.es, 

consultoría@acluxega.es  o no teléfono 648117342. 
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