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PRESENTACIÓ 
Aquest curs se centrarà en la producció de calor a través de biomassa. Analitzarà 
les necessitats d’energia tèrmica a l’àmbit rural, tant per a habitatges com per 
a instal·lacions agràries, i examinarà els diferents tipus d'instal·lacions i 
tecnologies que hi ha per a l'aprofitament d’aquest combustible renovable.  
 
La biomassa ha esdevingut la font d’energia renovable a l’abast en l’àmbit rural 
més rendible actualment. Els residus forestals i agroramaders poden ser font 
de biomassa per alimentar calderes i estufes i produir calor a les instal·lacions 
agràries, cosa que comporta un estalvi energètic i econòmic important. 

 

OBJECTIUS 
 

- Analitzar les necessitats d'energia tèrmica que tenim i 
com cobrir-les amb biomassa. 

 
- Conèixer com fer una bona gestió forestal. 
 
- Proporcionar a l'alumnat els coneixements necessaris a 

tenir en compte a l'hora de dissenyar i muntar aquest 
tipus d'instal·lacions. 

- Exposar les diferents tecnologies i veure casos pràctics 
visitant instal·lacions in situ. 
 

- Practicar l’autoconstrucció d'una estufa. 
 
 
 

 
 

 

DESTINATARIS 
Aquesta formació s’adreça tant a les persones que formen part del sector agroramader i forestal, de manera directa o 
indirecta, com a qualsevol persona que visqui en el món rural i pugui estar interessada en les energies renovables. 

 
 

Organització 
 

 

Departament d’Agricultura,  
Ramaderia, Pesca i Alimentació 

 

 

Inscripcions i matrícules 
 

 

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l'inici del curs corresponent 
Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60 
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat,  www.agricultura.gencat.cat/escolesagraries 
Cal dur: fotocòpia del DNI / imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia de la nòmina o rebut d’autònoms i fotocòpia de la 
targeta sanitària.  

 
Règim general del curs 

 

 

L’Ordre AAM/218/2013, de 2 de setembre, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 65  €. S’ha de fer 
l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES63 2013 6122 19 0200011148 | BIC: 
CESCESBBXXX, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. 
Es lliuraran certificats de cada curs a les persones que hagin assistit a un mínim del 80% de les hores programades. 

 

Lloc de realització 
 

 

Finca de Can Poc Oli 

Escola Agrària de Manresa 
Ctra. vella Manresa-Barcelona, km 23,6 
Manresa 

 

 

Foto de l’ICAEN 

mailto:ccagraria.manresa@gencat.cat
http://www.agricultura.gencat.cat/escolesagraries
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Programa del curs 
 

 

 

Sessió 1: Gestió forestal   
 Metodologia: Teoria 

 Professor:  Sr. Simó Albert. Enginyer tècnic forestal expert en gestió forestal 

 
 

Sessió 2: Confort i eficiència energètica   

 Metodologia: Teoria 

 Professor:  Sr. Noè Mas. Físic i tècnic en energies renovables, Gira-sol recursos en energies renovables. 

 

Sessió 3: Conceptes de disseny d'instal·lacions termodinàmiques 

 Metodologia: Teoria 

 Professor:  Sr. Jordi Monge. Enginyer expert en energies renovables. 

 

Sessió 4: Calderes de biomassa i recuperadors de calor I 

 Metodologia: Teoria 

 Professor:  Sr. Jordi Monge. Enginyer expert en energies renovables. 

 

Sessió 5: Calderes de biomassa i recuperadors de calor II 

 Metodologia: Teoria 

 Professor:  Sr. Jordi Monge. Enginyer expert en energies renovables. 

 

Sessió 6: Visita a Cal Cases. Calefacció de caldera de llenya de flama invertida més solar 

 Visita a Canadell. Caldera d'estella 

 

Sessió 7: Estufes de pèl·let I (disseny, muntatge i manteniment) 

 Metodologia: Teoria 

 Professor:  Sr. Josep Mateos. Tècnic en energies renovables, Gira-sol recursos en energies renovables.  

 

Sessió 8: Estufes de pèl·let II (disseny, muntatge i manteniment) 

 Metodologia: Teoria 

 Professor:  Sr. Josep Mateos. Tècnic en energies renovables, Gira-sol recursos en energies renovables.  

 

Sessió 9: Visita a Cal Magdalena. Caldera industrial de 580 kWt per a dues granges de pollastres + caldera domèstica 

 Visita a Cal Feixas. Caldera de biomassa i gestió forestal.  

 

Sessió 10: Introducció a les estufes eficients de massa tèrmica. L’estufa Rocket de massa tèrmica 

 Metodologia: Teoria 

 Professor:  Sr. Joan Colin. Expert en disseny d'estufes Rocket de massa tèrmica i disseny en permacultura. 

 

Sessió 11: Iniciació a l’autoconstrucció d'estufes de massa tèrmica. Construcció de les bases d'una estufa 

 Metodologia: Pràctica 

 Professor:  Sr. Joan Colin. Expert en disseny d'estufes Rocket de massa tèrmica i disseny en permacultura. 

 

 
Sessió 12: Visita a Irehom. Estufa Rocket amb banc radiant d'inèrcia tèrmica. Calefacció amb llar de foc i camisa d'aigua    

    Funcionament amb termosifó o circulació forçada. Caldera de llenya amb dipòsit d'inèrcia i circulació forçada.  

 

Sessió 13: Construcció del tancament de l’estufa de massa tèrmica i encesa de l’estufa 

 Metodologia: Pràctica 

 Professor:  Sr. Joan Colin. Expert en disseny d'estufes Rocket de massa tèrmica i disseny en permacultura. 

 

Sessió 14: Les estufes de massa de doble campana: un sistema versàtil i altament eficient. característiques del sistema, procés de 

 construcció. Visita a una llar escalfada amb una estufa de campana 

 Metodologia: Visita  

 Professor:  Sr Jordi Puigtió, constructor d’estufes de massa tèrmica - estufes orgàniques.  

 

Sessió 15: Diferents usos i aplicacions d’una estufa de massa tèrmica: calefacció, cuina, forn i aigua calenta 

 Metodologia: Teoria 

 Professor:  Sr Jordi Puigtió, constructor d'estufes de massa tèrmica - estufes orgàniques. 

 

 

 

 

 

 

 Sessió 1: TITOL SESSIÓ 

 Metodologia: Teoria, pràctica, visita tècnica (posar el que procedeixi) 

 Professor:  Sr o Sra .......... en qualitat de l’entitat/... expert en...  

 

 

Sessió 2: TITOL SESSIÓ 

 Metodologia: Teoria, pràctica, visita tècnica (posar el que procedeixi) 

 Professor:  Sr o Sra .......... en qualitat de l’entitat/... expert en...  

 

Sessió 3: TITOL SESSIÓ 

 Metodologia: Teoria, pràctica, visita tècnica (posar el que procedeixi) 

 Professor:  Sr o Sra .......... en qualitat de l’entitat/... expert en...  

 

Sessió 4: TITOL SESSIÓ 

 Metodologia: Teoria, pràctica, visita tècnica (posar el que procedeixi) 

 Professor:  Sr o Sra .......... en qualitat de l’entitat/... expert en...  

 

Sessió 5: TITOL SESSIÓ 

 Metodologia: Teoria, pràctica, visita tècnica (posar el que procedeixi) 

 Professor:  Sr o Sra .......... en qualitat de l’entitat/... expert en...  

 

Sessió 6: TITOL SESSIÓ 

 Metodologia: Teoria, pràctica, visita tècnica (posar el que procedeixi) 

 Professor:  Sr o Sra .......... en qualitat de l’entitat/... expert en...  

 

Sessió 7: TITOL SESSIÓ 

 Metodologia: Teoria, pràctica, visita tècnica (posar el que procedeixi) 

 Professor:  Sr o Sra .......... en qualitat de l’entitat/... expert en...  

 

Sessió 8: TITOL SESSIÓ 

 Metodologia: Teoria, pràctica, visita tècnica (posar el que procedeixi) 


