JORNADA TÈCNICA

Divendres, 12 de març de 2010

APLICACIÓ DE LA BIOMASSA
A LES INSTALLACIONS D’ÚS PÚBLIC I PRIVAT
DEL MARESME I VALLÈS ORIENTAL
Usos. Rendiments i costos. Exemples i aplicacions. Ajuts i subvencions

Els boscos del Maresme i del Vallès Oriental són importants productors de biomassa, és
a dir, de primeres matèries energètiques que, equipant les instal·lacions públiques i
particulars amb calderes de biomassa,
biomassa, ens podrien subministrar gran part de l’energia
l’ener
necessària per a escalfar oficines, escoles, habitatges, l’aigua de les piscines,
hivernacles... Us proposem conèixer aquests sistemes i com aplicar-los
aplicar
a les vostres
necessitats, amb el recolzament tècnic i el suport econòmic de les administracions,
recolzant
ecolzant a la vegada l’aprofitament dels boscos que tenim més a prop.

Programa
9.15h. Arribada dels assistents
9.45h. Presentació de la jornada, a càrrec del Sr. Oriol Bassa, enginyer de forests del Consell Comarcal del
Maresme i de la Federació ADF del Maresme
10h. La producció de biomassa als boscos del Maresme i Vallès Oriental: font d’energia renovable,
a càrrec de Josep Famadas, enginyer tècnic forestal,
forestal, de J. Famadas, enginyeria, serveis i viver forestal
10.30h. Aprofitaments de la biomassa: conceptes bàsics a Catalunya, exemples i subvencions,
subvencions a
càrrec del Sr. Toni Campanyà, tècnic de l’ICAEN.

11h. Cafè
11.30h. Rendiments, estalvis, costos i inversions en l’ús de la biomassa,
biomassa, a càrrec de David Merino de
Kapelbi
12h.
La visió de l’ús de la biomassa des del
de territori:
Empreses Agrícoles, Sr. Josep Pitchot, floricultor associat a CORMA

Carles Vilaseca, President d’APROPELLETS
d
Administració local.
12.45 Taula rodona
13.30h. Fi de la jornada, a càrrec dell Sr. Daniel Cortès, President del Parc Serralada Litoral,
Litoral Sra. Silvia
Tamayo, Consellera Delegada de Territori i Medi Ambient
Ambient del Consell Comarcal del Maresme, i Sr. Joan
Aldrufeu, President de la Federació de les ADF del Maresme

Informació
Dirigit a tècnics municipals de medi ambient, serveis, jardineria i enginyers,
enginyers ADF, propietaris
forestals, empresaris i tècnics d’empreses privades i estudiants.
Les inscripcions es poden fer fins
fin del 10 de març per correu electrònic a
obassa@ccmaresme.cat, federacioadfmaresme@gmail.com,
federacioadfmaresme@gmail.com p.slitoral@diba.cat o bé al Tel.
629.04.02.95,, indicant nom, tel. Administració/empresa i càrrec. Import inscripció:
inscripció 10 euros.
Gratuïta pels tècnics municipals i regidors i ADF del Maresme i Vallès Oriental.
Oriental
Lloc: Saló
ó de Pedra de l’Ajuntament vell, Plaça de l’Ajuntament, 1, Argentona.
Argentona

