Sistemes de calefacció i
refrigeració eficients en
àmbits rurals
Jornada tècnica
SANTA COLOMA DE FARNERS, 18 d’abril de 2018
setembre de 2017
Presentació
Tots els sistemes de climatització, ja
siguin
passius
com
actius,
persegueixen el confort dels seus
usuaris siguin persones, animals o
plantes. És a partir de determinar
quines són aquestes condicions de
confort que es desenvolupen uns
sistemes o altres.
Els passius, treballen entenent l’entorn i
els seus fluxos energètics naturals per
treure’n el màxim profit. Mentre que els
actius acostumen a ser sistemes
dependents d’una flux energètic
gestionat per l’ésser humà.
Mentre uns quants es centren en
l’eficiència dels sistemes i uns altres es
focalitzen en l’eficàcia del contenidor o
edifici, no hem de perdre de vista el
màxim protagonista: l’usuari. Un bon
usuari és millor que un bon sistema.
I és aquí on l’àmbit rural pren
rellevància, doncs és en aquest àmbit
on l’usuari acostuma a ser més
conscient de la seva relació amb el
medi i els fluxos d’energia pel sol fet de
no tenir-les tan fàcilment a l’abast.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9:30 h Presentació de la Jornada
Sra. Anna Suquet, directora de l’Escola Agrària Forestal. DARP.
10:00 h Bioclimatisme: calefacció i refrigeració gratuïts
Sr. Xavier Prat Navarro, arquitecte i docent de la sostenibilitat
aplicada a l’arquitectura.
11.00 h Pausa
11.30 h Sistemes actius de calefacció i refrigeració eficients
Sr. Albert J. Casademont, enginyer industrial i fundador de Enginyeria
CO2EN i Watts At Home Energia SL.
12.30 h Exemples de com climatitzar eficientment en àmbits rurals
Sr. Jaume Serrasolses, cap de l'àrea d'edificació sostenible de Trama
Tecnoambiental.
13.30 h Torn de preguntes
Sr. Ferran Bergonyó, aparellador i membre fundador d’Orígens,
Escola Taller de Bioconstrucció.
14.00 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Escola Agrària Forestal
Finca Casa Xifra
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Escola
Agrària Forestal (Tel.: 972 84 17 65 – A/e: acxifra.daam@gencat.cat )
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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