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L'Ajuntament de Reus forma
instal·ladors de plaques solars per
cobrir l'elevada demanda
El Mas Carandell preveu oferir una formació reglada el pròxim curs davant
l'escassetat de professionals especialitzats

El professor del seminari mostra als estudiants com es munten aquestes instal·lacions | ACN

La lluita contra el canvi climàtic i la cerca de l'eficiència energètica han disparat la
demanda per instal·lar plaques solar fotovoltaiques a les llars particulars i als edificis
públics. Davant d'això i amb la voluntat de formar professionals en el sector de les renovables,
l'Ajuntament de Reus ha apostat per oferir un seminari tècnic d'energia solar tèrmica. El curs
ensenya les nocions bàsiques de muntatge de les plaques i està adreçat a professionals que volen
ampliar coneixements. "Ara mateix, hi ha molta demanada i no hi ha prou persones per treballarhi", sosté a l'ACN la directora de l'Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell,
Montserrat Pagès. L'any vinent, el centre preveu oferir estudis reglats en aquest àmbit.
El Mas Carandell ha organitzat un seminari per ensenyar durant 40 hores com es munten
plaques solars fotovoltaiques, en concret, com es fan les operacions bàsiques de muntatge
mecànic, hidràulic i elèctric d'aquestes instal·lacions. Els alumnes són instal·ladors i estudiants
d'enginyeries que volen especialitzar-se en aquest àmbit o bé ampliar els seus coneixements.
"Fem pràctiques fora, muntem materials i mirem quins tipus de problemes es poden trobar durant
la instal·lació", explica el professor del curs i copropietari de Solcam, Francesc Segura.
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En Romà Piqué és un dels participants d'aquesta formació i va decidir fer-la perquè està estudiant
enginyeria elèctrica a la Universitat Rovira i Virgili (URV). "Estic acabant la carrera i vaig veure
una bona oportunitat com a complement als estudis", assegura el jove. Comparteix parer en
Sergi Martínez, que opina que aquest curs li serà profitós com a instal·lador. "Hem après a col·locar
les estructures i com es fa el cablejat", detalla.
L'empresa Solcam, ubicada al polígon de Riudoms, fa vint anys que es dedica al sector de les
renovables. "Les hem vist de molts colors sobretot per les restriccions de l'estat espanyol en
l'energia solar, però des de fa dos anys hi ha hagut un boom i la gent ha pres consciència i ha
decidit instal·lar plaques a casa, ara mateix, la demanda per instal·lar-les supera l'oferta",
assegura Segura.
El seminari és una prova pilot que s'emmarca en el Pla Reactivem Reus, dissenyat per
sensibilitzar i impulsar la implementació de l'Agenda 2030. Després d'aquesta primera iniciativa,
l'institut Mas Carandell té previst crear un curs sobre energies renovables de cara l'any vinent
per donar resposta a la necessitat de més professionals en aquest sector. "La lluita contra el
canvi climàtic ens fa veure que l'energia solar i les renovables ja no és una línia de futur sinó de
present", conclou Pagès.
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