Activitats
Activitats
Adreça per a la recepció de sol·licituds:
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Casa del Parc
C/ de Sant Maurici 5
25597 Espot
Persones i telèfon de contacte:
jtartera@gencat.cat
…….. Jesús Tartera
aorteu@gencat.cat
…….. Alícia Orteu

Curs
Instal·lacions d’energies
renovables i millora de
l’eficiència energètica en
allotjaments turístics.
Biomassa, energia solar,
geotèrmica

973-624036

Espot, 29 al 31 de maig de 2012
Organitza:

Col·labora:

Aquesta activitat formativa podria estar cofinanciada
en un 50% pel FEADER, en el cas de ser
definitivament seleccionada

Curs
Instal·lacions d’energies renovables i millora de
l’eficiència energètica en allotjaments turístics.
Biomassa, energia solar, geotèrmica

Dies: 29, 30 i 31 de maig
Lloc: Casa del Parc d’Espot
Horari: de 16 a 20h
Objectius:
Les energies renovables tenen un potencial enorme a les comarques de
muntanya: elevada insolació, clara disponibilitat de biomassa i bona
rendibilitat tècnica per instal·lacions geotèrmiques, eòliques… a la vegada,
adequar els nostres hotels, cases de turisme rural i càmpings amb sistemes
que permetin un estalvi i eficiència energètica és un bon plantejament de
cara a fer els nostres equipaments més sostenibles econòmica i
mediambientalment parlant.
Aquest curs té com a objectiu donar a conèixer les diferents opcions que
tenim per abastir els nostres equipaments amb sistemes energètics
renovables per a calefacció, ACS (aigua calenta sanitària) i electricitat, donar
a conèixer els diferents sistemes de finançament públics i privats als que
podem optar i valorar la rendibilitat tècnica i econòmica d’aquestes
instal·lacions en el cas concret del sector hoteler. El curs no és merament
tècnic, si no pensat per a usuaris finals.
Destinataris:
Persones relacionades amb la gestió d’allotjaments turístics de la zona
d’influència del Parc Nacional
Programa del curs:

Dimarts, 29 de maig
16:00 a 16:05 Presentació dels alumnes. Lliurament de
documentació
16:05 a 16:15 Presentació del curs a càrrec del PNAESM
16:15 a 17:30 Energia solar tèrmica (Jaume Serrasolses,
TramaTecnoambiental)
17:30 a 18:45 Energia geotèrmica (Eduard Domínguez,
Geòtics)
18:45 a 20:00 Energia de la biomassa (Arnau Pijuan, CCPS)

Dimecres, 30 de maig
16:00 a 17:00 L’aposta de l’administració per les energies
renovables (Francesc Vidal, ICAEN)
17:00 a 18:00 Energia solar fotovoltaica (Joan Mayoral,
SOFOS)
18:00 a 19:00 Gestió integral de l’energia (Joan Mayoral,
SOFOS)
19:00 a 20:00 Empreses de serveis energètics (Salvador Salat,
corporació SURIS)
Dijous, 31 de maig
16:00 Sortida amb autocar per visitar diferents instal·lacions de
la comarca.
16:20 a 17:00 Geotèrmica a l’Hotel Trainera d’Esterri d’Áneu
(Àlex Castellarnau, propietari)
17:20 a 18:00 Biomassa amb pèl·lets a l’hotel Puitavaca d’Ainet
de Cardós (Josep Delamoga, propietari)
18:00 a 18:30 Solar tèrmica i biomassa amb llenya al càmping
Borda del Pubill de Ribera de Cardós (Roger Ferrer, propietari)
18:45 a 19:15 Biomassa amb estella a l’oficina comarcal de
turisme de Sort (David Sans, Treginer scl)
19:30 a 20:00 Solar tèrmica i biomassa de llenya a casa
turisme rural Era de Sansa d’Altron (Carme Schouten,
propietària)
20:30 Retorn a Espot, valoració del curs, final d’activitat.
Inscripcions:
Sol·licitud mitjançant model de participació que s’adjunta, enviant-lo
per correu postal a l’adreça de la Casa del Parc d’Espot o als correus
@ que es troben a la contraportada.
Amb la sol·licitud s’ajuntarà un breu curriculum vitae.
Places limitades

Matrícula: gratuïta

