II Jornada sobre energia
al món rural. La biomassa
Jornada tècnica
BELLCAIRE D’URGELL, 31 de gener de 2014

Presentació
La biomassa com a recurs energètic,
és un producte amb un creixement
potencial molt important a Catalunya,
tenim una important disponibilitat de
matèries primeres a les quals es pot
donar un ús energètic: fusta, pinyola,
clofolla, restes de poda, canyots, etc.
L’estalvi que pot generar la substitució
d’una caldera de gas o gasoil per una
de biomassa, és molt important i
permet una amortització rapida.
Centrarem la jornada en l’ús de la
biomassa
en
les
explotacions
ramaderes i les nostres llars i en
l’estalvi que pot suposar en la nostra
factura energètica

Programa
9.45 h Entrega de documentació
10.00 h Benvinguda i Presentació de la Jornada
Sr. Joan Borda, coordinador comarcal a l’Urgell d’Unió de Pagesos.
Sr. Jaume Pedrós, responsable d’energies alternatives d’Unió de Pagesos.
Sr. Ildefons Mateu, cap de l’Oficina Comarcal del DAAM a la Noguera.
10.20 h La biomassa forestal com a font energètica
Sr. Pere Navarro, àrea aprofitament fustes i biomassa. Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya.
Sr. Ramon Perales, Gemma Biomass Km 0.
11.20 h Pausa
11.45 h Calderes de biomassa
Sr. Isidre Alferez, gerent d’IMARTEC.
12.15 h Aprofitament de subproductes (palla, canyots de panís, etc.)
Srs. Ramon Torres i Ramon Borrell, tècnics de l’empresa Fruical i Ferro.
12.45 h Viabilitat econòmica de les calderes de biomassa
Sr. Isidre Alferez, gerent d’IMARTEC.
13.10 h Finançament de projectes bioenergètics
Sr. Marc Salo, director tècnic d’IMARTEC.
13.30 h Taula Rodona
14.00 h Fi de la Jornada i Dinar

Organització

Lloc de realització
Sala d’Actes de la Cooperativa
Av. Onze de Setembre, 162
BELLCAIRE D’URGELL

Col·laboració
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Cooperativa de Bellcaire d’Urgell
IMARTEC
Fruical i Ferro

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de la Unió de
Pagesos (Tel. 973 28 29 84 – A/e: lleida@uniopagesos.cat ). Persona de
Contacte: Sr. Víctor Mateu. Preu del dinar: 5€ (cassola de tros)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat
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