
Curs de formació d’instal·lacions de xarxes de calor
alimentades amb biomassa forestal

12 i 19 de novembre de 2020  /  Curs online

ORGANITZA:   UNITAT DE MEDI AMBIENT, ENGINYERIA MUNICIPAL, SALUT PÚBLICA I TERRITORI   /   SERVEI ASSISTÈNCIA MUNICIPAL    /   SAM.MSET@DIPTA.CAT   /   TEL. 977 233 662   /   #BiomassaDipta 

Programa

DIA 12  SESSIÓ TEÒRIC-PRÀCTICA (de 9 a 15 h) 
Biomassa forestal. Tipus, transport, 
subministrament, descàrregues i emmagatzematge.
Equips de generació de calor amb biomassa. 
Elements claus de les instal·lacions i aspectes 
normatius.
Exemples i estudis de viabilitat. 
Ponent: Joan Oliver Casanellas
Enginyer i soci fundador de SUNO Enginyeria de 
Serveis Energètics

DIA 19  SESSIÓ PRÀCTICA
Visites virtuals a instal·lacions dels projectes de 
la “Xarxa de calor de proximitat de la Diputació 
de Tarragona”.
Anàlisi d’instal·lacions en funcionament.
Aspectes claus en manteniment i gestió.
Conclusions i debat.
Ponents: Xavier Piñero de TERMOSUN,
Toni Roquer de VISIÓ SOLAR
i Joan Oliver Casanellas

Destinataris

Personal de manteniment dels ajuntaments que 
treballen o treballaran amb instal·lacions que 
produeixen calor per calefacció i ACS en edificis i 
equipaments municipals, utilitzant la biomassa 
forestal com a combustible. També s’inclouen 
responsables polítics, empreses de manteniment 
municipals, enginyeries que treballen en 
biocombustibles; així com, docents i professors 
vinculats a les energies renovables (biomassa).

Objectius

• Donar a conèixer els aspectes tècnics més 
rellevants en la gestió i manteniment de les 
instal·lacions que produeixen calor amb biomassa.

• Garantir un correcte funcionament i una 
optimització en l’ús de les instal·lacions.

• Integrar tot el cicle de la gestió de la biomassa, 
des del recurs fins a la valorització en energia a les 
calderes.

Coordinació
Marc Cortina
Gerent del Clúster de Bioenergia de Catalunya
Francesc Primé i Montserrat Fuguet
Tècnics de Medi Ambient de la Diputació
de Tarragona

Inscripcions
El curs és gratuït. Cal fer inscripció a través 
d'aquest formulari https://bit.ly/2HNvHfV
o enviant correu a info@clusterbioenergia.cat

Les dues sessions es podran seguir de manera 
telemàtica prèvia inscripció. 

Projecte "Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona" cofinançat pel 
FEDER en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-2020.
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Col·labora:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefqhrcYLCvmBH6KrKWjcnROFo-mBi_noBE52Y1KF1TxB2D_w/viewform

