La biomassa forestal en
el sector turístic
Jornada tècnica
VILA-SECA, divendres 1 de desembre de 2017

Presentació
La biomassa forestal constitueix una
alternativa de subministrament de
calor a les empreses del sector turístic
i de restauració que permet cobrir
necessitats de calefacció/climatització
i a l'hora estalvi econòmic, apostant
per recursos locals i ús d'una energia
renovable.
A més a més, un aprofitament forestal
sostenible reverteix en la creació
d'ocupació local, manteniment dels
boscos i millora del sector forestal,
prevenció
d'incendis
i
estalvi
d'emissions de CO2.
L'objectiu de la jornada és emmarcar
l'ús de la biomassa en el sector turístic
i presentar casos d'èxit d'aplicació de
biomassa forestal per tal de que els
assistents valorin aquesta opció i
disposin de tota la informació
necessària.

Organització

Programa
10.00 h Benvinguda i presentació de la Jornada
Sra. Judit Rodríguez. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).
Sr. Ferran Garrigosa. Clúster de la biomassa.
10.10 h Estratègia Diputació de Tarragona: Gestió forestal sostenible,
biomassa per a usos tèrmics i el projecte de la xarxa de calor de
proximitat
Sr. Francesc Primé i Sra. Montserrat Fuguet. Tècnics de Diputació de
Tarragona.
10.20 h Biomassa al sector turístic: introducció
Sra. Judit Rodríguez. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).
10.40 h Certificació energètica i altres valors afegits de la biomassa en el
sector turístic
Sr. Lorenzo Morales. DEKRA.
11.05 h Finançament alternatiu d’instal·lacions de biomassa
Sr. Pol Arranz. Secure Chain. UPC.
11.30 h Pausa
11.50 h Casos d'èxit al sector turístic:

El Vilar Rural, Sr. Robert. Fauria de Grup Soler.

Hotel Muntanya, Sr. Francesc Mata. VETEC Bioenergia.

Turisme sostenible, Sr. David Poveda. Grup Nova Energia.

Sostenibilitat hotelera al Mediterrani, Sr. Xavier Piñero. Termosun.
12.40 h Taula rodona i torn de preguntes
13.00 h Cloenda de la Jornada

Col·laboració

Lloc de realització
Aula Magna – Facultat de Turisme i Geografia, URV
Universitat Rovira i Virgili
Carrer Joanot Martorell, 15
43480 VILA-SECA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del formulari
d'inscripció:
https://goo.gl/forms/7a47l3dZkX0p4Bgx1

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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