
 

 

 

 

 
 

I Foro Galego de Luminotecnia e Innovación Urbana 
 

Mércoles, 30 de novembro 
Hotel San Francisco, en Santiago de Cosmpostela. 

 
 
 
 

LA VOZ DE GALICIA organiza este I Foro dirixido ás administraciones locais galegas  

e aos principais actores no sector das infraestructuras e a tecnoloxía urbana. 
 

Obxectivos: 
- Analizar o potencial da planificación urbana con novas tecnoloxías lumínicas LED dixitais e IoT  

(internet of thinqs) na transformación da cidade galega do século XXI, situándoa á vangarda europea en termos 
de innovación e diferenciación. 

 
- Divulgar como a luminotecnia pode convertirse nun dinamizador das nosas marcas cidade dende unha 

perspectiva turística, social e económica, xerando miles de postos de traballo nas industrias autóctonas 
adxacentes na comunidade galega. 

 
- Presentar diversos instrumentos de financiamento para as administracións locais. 

 

PROGRAMA 

 
· 11h45 APERTURA 

Ignacio Carballo González, Delegado de La Voz de Galicia en Santiago de Compostela 
Ángel Bernardo Tahoces, Director xeral de Enerxía e Minas da Xunta de Galicia  

 
· 12h00 PONENCIAS 

Problemática de aplicación práctica do Regulamento de Eficiencia Enerxética en Instalacións 
de Alumado exterior 
Fernando Ibáñez Abaigar. 
Presidente do Comité Español de Iluminación (CEI). 
Líneas de axuda para a renovación de instalacións de alumado municipal 
Ángel Sánchez de Vera. 
Xefe do Departamento de Servicios e Agricultura do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE). 
O aforro enerxético no sector municipal 
Emérito Freire Sambade. 
Director do Departamento de Enerxía e Planificación Enerxética do INEGA. 
¿Que é FAEPAC? ¿En que puede axudar aos concellos? 
Jesús Castro Lozano. 
Director xerente de FAEPAC (Diputación A Coruña). 
Proxecto Candela: dixitalización do ciclo de vida dos proxectos de alumado público con 
tecnoloxía galega 
Pedro Arias Sánchez.  
Grupo de Investigación - Xeotecnolóxías Aplicadas da Universidade de Vigo. 
O potencial humanizador do alumado público 
Ángel González Calvo. 
Presidente Executivo de SETGA. 
Coñecendo os casos de eficiencia enerxética: casos de éxito en dous contratos de Galicia 
Ferrovial Servicios 
 

· 13h20 PECHE 

 
· 13h30 CÓCTEL  
 

Prégase confirmación de asistencia en:  
eventos@lavoz.es 
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