Benvolguts,
L’Associació de Gestors de Manteniment (AGEM), es complau a presentar-vos la propera:

VISITA TÈCNICA
“CENTRAL DE BIOMASSA DE L’ABADIA DE MONTSERRAT”
PROGRAMA:
08:00h.

Recepció d’assistents i acreditacions. Punt de trobada (Estació de Sants – Plaça
de Joan Peiró).

08:15h.

Sortida puntual en autocar, direcció a Montserrat.

10:15h.

Explicació i preguntes: Central de biomassa i xarxa de calor.
Primers kW renovables a l’Abadia de Montserrat, una central de biomassa alimenta
la xarxa de calor dels edificis de l’Abadia de Montserrat.
- Explicació del procés de licitació. Sra. Esther Izquierdo, responsable del
departament de consultoria energètica d’ARCbcn.
- Explicació del projecte executiu. Sr. Enric Ros, responsable del departament de
projectes d’ARCbcn.
- Explicació del manteniment. Sr. Francesc Farré, cap d’àrea Energi Service Grup
Soler.
- Explicació del seguiment del contracte ESE. Sra. Esther Izquierdo, responsable
del departament de consultoria energètica d’ARCbcn, i Sra. Gloria Coso, cap
del servei de l’àrea Energy Servicees del Grup Soler.

11:00h.

Visita guiada a sala de calderes de la central de biomassa.

11:45h.

Visita guiada a una de les subestacions de calor.
Visita guiada a la central de transformació, soterrada amb accés per galeries.

12:30h.

Visita guiada a les dependències del Monestir de Montserrat.

14:00h.

Dinar

17:00h.

Tornada en autocar a Barcelona.

18:30h.

Arribada prevista a Barcelona, al punt de partida.

ORGANITZA :
ASSOCIACIÓ DE GESTORS DE MANTENIMENT
Jardins de Mercè Rodoreda, 6
08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tlf./Fax. 93 478 66 45
agem@agem.cat
www.agem.cat

AMB LA PARTICIPACIÓ DE:

DATA:

BARCELONA, dijous 28 de juny de 2018

QUOTA D’INSCRIPCIONS :
• Exclusiu Socis i Entitats Col·laboradores
• Inscripció amb cost de 20 €. IMPORTANT: PLACES LIMITADES PER RIGORÓS ORDRE DE
SOL·LICITUD FINS A COBRIR EL TOTAL DE L’AFORAMENT.

TRAMITACIÓ DE LES INSCRIPCIONS:
•

Data límit per sol·licitar la inscripció: fins al 25 de juny de 2018.

•

La sol·licitud de inscripció es farà exclusivament enviant un correu electrònic a l’adreça de
l’Associació de Gestors de Manteniment secretaria@agem.cat , i caldrà indicar nom i cognoms,
i el numero de soci. Us enviarem resposta de pre-reserva i número de compte de l’Associació per
fer l’ingrés, esperarem el vostre correu electrònic amb el justificant de pagament i un cop el
tinguem us enviarem un correu indicant la inscripció formal.

ENTITATS COL·LABORADORES d’AGEM :

Secretaria Tècnica: Jardins Mercè Rodoreda, local 6 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) Tel/Fax 934786645
Seu Social: Passeig Sant Joan, 6 1er pis 08010 Barcelona mail: agem@agem.cat www.agem.cat

