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A QUI S’ADREÇA

Jornada adreçada principalment a totes les persones in-

teressades en conèixer les possibilitats d’ocupació que 

existeixen en les diferents etapes de la producció i com-

bustió de la biomassa forestal.

QUOTA D’INSCRIPCIÓ

Acció subvencionada pel SOC i el Fons Social Europeu, 

d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors, 

regulat per l’Ordre TRE/293/2010.

INSCRIPCIONS

Preinscripció electrònica a www.ctfc.cat 

La preinscripció es formalitzarà mitjançant la tramesa a 

la Secretaria del curs de la fotocòpia del DNI.

Posteriorment la Secretaria es posarà en contacte amb 

les persones preinscrites per confirmar la inscripció.

 

NOmbRE màxIm DE PlACES

30 places. Les places es cobriran per ordre d’inscripció.

DATA límIT DE PREINSCRIPCIÓ

30 de novembre de 2011

SEU DE lA JORNADA
Ajuntament de Castellfollit del Boix

Pl. Ajuntament, s/n 
08255 Castellfollit del Boix

Tel. 938 356 033

SECRETARIA DEl CURS
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Pujada del Seminari, s/n
25280 Solsona
Tel 973 481752 
Fax 973 481392

http://www.ctfc.cat
formacio@ctfc.cat

web: http://observatoribiomassa.forestal.cat/

2 de desembre de 2011
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PRESENTACIÓ
Davant la necessitat actual de crear ocupació, l’aprofitament de 

la biomassa forestal com a recurs energètic pot ser un nínxol de 

generació de treball en el món rural català. Amb aquesta jornada 

es pretén donar a conèixer quines possibilitats de treball exis-

teixen en les diferents etapes de la producció i combustió de 

biomassa forestal.

Primerament es presentaran quins són els perfils professionals 

vinculats al món de la biomassa, tant pel que fa a l’aprofitament 

i subministrament de la biomassa forestal com pel que fa al dis-

seny i muntatge de les instal·lacions.

A continuació, es realitzaran una sèrie de visites:

• Aprofitament i xarxa de calor de biomassa. Zona d’explotació 

forestal de propietat privada on es donaran a conèixer les expe-

riències i ocupació generada en aquest àmbit; després es visitarà 

la caldera on s’explicarà el seu funcionament i les necessitats la-

borals entorn seu.

• Pati d’emmagatzematge de la Cooperativa Productes Fores-

tals de la Catalunya Central. Centre de logística de producció i 

distribució d’estella, on es parlarà de quines tipologies de per-

fil professional són necessàries per la gestió i maneig d’aquest 

tipus d’instal·lacions, i els mètodes necessaris pel control de la 

qualitat de l’estella forestal.

• Sistema de gasificació de biomassa. Planta de fabricació de 

tecnologia per la generació d’energia a partir de biomassa fores-

tal, on es tractarà quins perfils són necessaris per generar i fa-

bricar aquest tipus d’instal·lacions i l’impacte laboral que podria 

suposar. Aquestes tecnologies es basen en la generació de gas 

per produir electricitat, subministrant al mateix temps energia 

tèrmica.

• Iogurts la Torre. Visita a un usuari final, on s’explicarà els be-

neficis econòmics i ecològics en l’ús d’aquesta tecnologia per la 

generació de calor en processos industrials.

Programa DE La JornaDa

Horari Tema Lloc Expert/a

8.45 h Punt de trobada Descampat  C/ Puigmal, s/n 
Manresa

9.15 h acreditació

9.40 h 9.45 h Presentació de la Jornada Ajuntament
Castellfollit del Boix

Mireia Codina / Pere 
Navarro (CTFC)

9.45 h 10.15 h Descripció dels perfils professionals 
relacionats amb la biomassa forestal

Ajuntament
Castellfollit del Boix

Laia Marzábal i Xavier 
Miguel (QNORM)

10.15 h 10.45 h
Perfils professionals en l’àmbit de la cadena 
d’aprofitament i subministrament de la 
biomassa forestal

Ajuntament
Castellfollit del Boix

Mireia Codina / Pere 
Navarro (CTFC)

10.45 h 11.15 h
Perfils professionals en l’àmbit de les 
persones instal·ladores de calderes de 
biomassa

Ajuntament
Castellfollit del Boix Albert Cases (ISVED S.L)

11.15 h 11.45 h Taula rodona

11.45 h 12.15 h Pausa - cafè

12.15 h 12.45 h Visita: Aprofitament i xarxa de calor de la 
biomassa Castellfollit del Boix/Maians Josep Rius (ADF Bages)

13.15 h 13.45 h
Visita: Pati d’emmagatzematge de la 
Cooperativa Productes Forestals de la 
Catalunya Central

Manresa
David Pérez (Cooperativa 
Productes Forestals de la 

Catalunya Central)

14.00 h 15.30 h Dinar

16.00 h 16.30 h Visita: Sistema de gasificació de biomassa Santpedor Josep Riba (Logic 
Energy)

17.00 h 17.30 h Visita: Iogurts La Torre Sallent-Cabrianes Josep Mª Bosh (La Torre)

17:30 Cloenda de la Jornada


