àmbit medi ambient i salut pública

23 de maig de 2018

Consell Comarcal del Baix Ebre. Tortosa

JORNADA

Calor de proximitat amb biomassa,
oportunitat pels municipis de Terres de l’Ebre
Objectiu
Donar a conèixer als diferents agents del territori els beneficis de la
biomassa a través del seu aprofitament energètic en equipaments i
edificis públics, ja que l’evolució tecnològica del sector de la biomassa
forestal permet disposar de múltiples solucions per a la seva integració a
les edificacions i per a la producció energètica dels equipaments i edificis,
a nivell local.

Destinataris

Programa
de 9 a 9.15 h
Recepció dels participants
de 9.15 a 9.30 h
Benvinguda i presentació de la sessió
Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous
President de la Diputació de Tarragona.

de 9.30 a 10 h
Biomassa: Calor de proximitat a Terres de l’Ebre.
Sr. Francesc Primé i Vidiella. Enginyer Agrònom de la Diputació
de Tarragona

de 10 a 10.30 h
Biomassa i bioconstrucció: implicacions al sector forestal.
Sr. Adriano Raddi. Responsable de programa bioeconomia
i governança. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal
de Catalunya

de 10.30 a 11 h
Pausa

Col·labora:

d’11 a 11.30 h
La biomassa en el marc de l’economia circular a Terres de l’Ebre:
una bona oportunitat.
Sr. Ferran Garrigosa. Gerent del Clúster de la biomassa

d’11.30 a 12.30 h
Viabilitat tècnica i econòmica de les instal·lacions de biomassa
forestal en equipaments municipals.
Bloc I. Introducció instal·lacions de biomassa. District Heating.
Bloc II. Viabilitat econòmica dels District Heating. Casos d’èxit.
Bloc III. Particularitats de les instal·lacions de biomassa als edificis i
equipaments públics.
Srs. Joan Oliver i Casanellas i Jesús Teixidor i Graugés. Socis de
SUNO Enginyeria de Serveis Energètics

de 12.30 a 13.00 h
Casos exitosos d’utilització de biomassa forestal en edificis
i equipaments municipals per usos tèrmics a les comarques
gironines.
Sra. Anna Sanitjas Olea. Tècnica del programa Beenergi de la
Diputació de Girona

de 13.00 a 13.30 h
Cloenda. Taula rodona coordinada pel tècnics de Diputació de
Tarragona.

Càrrecs electes i tècnics d’administracions públiques de Catalunya. Dirigida
especialment a tècnics locals: arquitectes, enginyers, tècnics de medi
ambient i territori i gestors energètics.

Inscripcions
Trametre per via electrònica el full d’inscripció que es troba a la següent
adreça http://www.dipta.cat/formacio amb el nom d’Inscripció a
jornades indicant el codi corresponent.
Termini d’inscripció: 13 de maig
Places limitades. Es confirmarà l’admissió.
Inscripció gratuïta.

Dates, horari i lloc de realització

23 de maig de 9 a 13.30 h. a Tortosa
Codi: JOR18-003_1 - Tortosa - Consell Comarcal del Baix Ebre. C. Barcelona,
152. Tortosa

Unitat de Formació
Tel. 977 291 410 / Fax 977 291 537
formacio@dipta.cat
D IPU TA CIÓ D E TA RRA G O NA
Servei d’Assistència Municipal - SAM
Amb el suport de:
Projecte “Xarxa de calor de
proximitat de la Diputació de
Tarragona”

