Calderes i biomassa forestal.
Experiències viscudes
Jornada tècnica
BELLESTAR, divendres 29 de novembre de 2019

Presentació
En aquesta jornada es pretén ajudar
als consumidors de biomassa a poder
escollir el millor producte per a la seva
caldera.
Aquests indicacions són resultat de les
pròpies experiències viscudes en tres
instal·lacions de la comarca., juntament
amb la informació tècnica facilitada
pels tècnics del Centre Tecnològic
Forestal.
Visitarem les instal·lacions del propi
centre, la infraestructura necessària
per a escalfar un edifici com l’hospital
de la Seu d’Urgell i una Casa Rural on
tot el sistema de calefacció i aigua
calenta es fa a través d’una estufa de
llenya.

Programa
9.00 h Recepció dels assistents
9.15 h Presentació de la jornada
Sr. Jordi Parramon, director de l’Escola Agrària del Pirineu, DARP.
9.30 h Mercat de la biomassa forestal, qualitat i normativa
Sra. Mireia Codina, Centre Tecnològic Forestal.
10.00 h Experiències viscudes a l’escola i visita de les instal·lacions
Sr. Ernesto Pinto, Escola Agrària del Pirineu, DARP.
11.00 h Pausa
11.30 h Desplaçament a la Seu d’Urgell
12.00 h Experiències amb la caldera a la Fundació Sant Hospital de la
Seu d’Urgell i visita de les instal·lacions
Sr. Joan Llobera, coordinador del servei de manteniment de la
Fundació Sant Hospital, la Seu d’Urgell.
14.00 h Dinar a La Fonda Cal Fuxet d’Aransa
16.00 h Visita de les instal·lacions de la Fonda de Cal Fuxet

.

17.30 h Fi de la jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Escola Agrària del Pirineu
Finca Les Colomines
25712 - BELLESTAR

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Escola Agrària del Pirineu. Sra. Maria Valls
(Tel.: 973 352 358 - A/e: maria.bernaus@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat

El dinar a la Fonda de Cal Fuxet és opcional. Aquest té un cost de 18,90€,
és necessari reservar abans del 25 de novembre de 2019.
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