EXPOBIOENERGIA
Fira Tecnològica de Bioenergia
L’Institut Agrícola va assistir a la 8ª edició de la Fira Tecnològica de la Bioenergia que es va
celebrar a Valladolid. Dins el programa de la Fira, es celebrà el 8è Congrés Internacional de la
Biomassa, juntament amb sessions técniques: BioMUN, BioBUILD i BioFINANCE.
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Cap a un mercat de la biomassa sostenible.
L'objectiu d'aquest esdeveniment
és contribuir a organitzar un
mercat global de biomassa que
sigui sostenible tant econòmica
com ambientalment . Els ponents
convocats de tot Europa varen
exposar diferents Models de Producció , Distribució sostenible
i usos eficients de Biomassa,
relacionats amb la instalació
d'un centre logístic de biomassa
modern. També es van presentar en detall les Certificacions
de Qualitat de Biocombustibles
sòlids, actualment disponibles
per garantir la confiança del consumidor.
El congrés va oferir solucions
eficients per reduir la despesa
energètica, generar ocupació i
millorar la sostenibilitat mediambiental en l'àmbit local,
millorant així la qualitat de vida dels ciutadans dels
seus municipis.

El Director General de Medi Natural i Biodiversitat, Antoni Trasobares va innagurar la sessió
de BioMUN. BIOenergia per a MUNicipis; sessions tècniques per a corporacions municipals.

Sessions tècniques:
•

BioMUN. Punt de trobada on els alcaldes i membres de les corporacions municipals van tenir
l'oportunitat d'adquirir coneixements, compartir
experiències i rebre assessorament sobre l'ús de
la biomassa per a la generació d'energia.

•

BioBUILD . Claus per a la integració de la Bioenergia en el mercat de l'edificació sostenible,
certificació i rehabilitació energètiques .

•

BioFINANCE . Alternatives actuals per al finançament de projectes de Bioenergia a Espanya.

CTFC + BIOMASS TRADE CENTRE II. (21/10/2013)
El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya va organitza
un viatge de treball, en el marc del projecte Biomass
Trade Centre II, per visitar diverses instal·lacions de
bioenergia entre Madrid i Valladolid. Les visites van
ser a:
•
•
•

Planta de producció i logística d 'estella d'ASEMFO
i CEBARMADRID a Loyozuela.
Xarxa de calor municipala a Cuellar.
Gasificadora del CIDAUT a Nava de Rey.

