L’energia del territori.
Biomassa per
l’aprofitament local i
l’ autoconsum
Jornada tècnica
Castellfollit del Boix, 2 de novembre de 2021

Presentació

Programa
10.00 h

La biomassa és l’energia renovable
més social, ja que no depèn de
grans empreses energètiques, ni de
manteniment, està lligada al territori i
els beneficis es distribueixen
equitativament entre la població. No
calen grans instal·lacions per poderla utilitzar i ja la tenim actualment
disponible. La conjuntura actual de
pujada del petroli i ara de
l’electricitat, i les expectatives que
obren els fons verds nextgeneration,
col·loquen la biomassa en una
posició molt favorable d’estalvi de
preus i retorn de les inversions.
Viner a conèixer dos casos reals
d’aprofitament energètic de
biomassa, un cas públic de
subministrament a l’Ajuntament de
Castellfollit i un privat per calefactar
una granja ramadera.

Sr. Josep Rius, responsable nacional sector forestal d’Unió
de Pagesos.

10.05 h

Presentació de la jornada
Sra. Elena Juanola, directora de l'Institut Català de Seguretat i
Salut Laboral.

10.20 h

La gestió dels riscos laborals a l’empresa forestal
Sr. Màxim Bosch, Departament d’Empresa i Treball,
Generalitat de Catalunya.

11.20 h

Visita granja de vedells amb caldera de biomassa
forestal
Sr. Josep Rius, responsable nacional sector forestal d’Unió
de Pagesos.

12.20 h

Visita al parc d’estella cooperatiu de l’Agrupació de
Productors Forestals BOSCAT
Sr. Jordi Tarradas, gerent de l’Agrupació de Productors
Forestals Boscat Fusta.

13.30 h
Lloc de realització

Benvinguda

Dinar coworking gratuït a tots els assistents
Al Restaurant Ca l’Andorrà de Castellfollit del Boix (cal fer
reserva prèvia al moment de la inscripció).

Sala d’actes de l’Ajuntament de
Castellfollit del Boix
Plaça Ajuntament, s/n
08255 - Castellfollit del Boix

Aquesta jornada es realitza presencialment. Tots els assistents hauran de
seguir les mesures de prevenció establertes enfront el Covid-19. L’ús de
mascareta serà obligatori durant tota la jornada.

*Desplaçament amb vehicle propi

Inscripcions

Organització
Departament d’Acció Climàtica,

A través de RuralCat: Inscripcions

Alimentació i Agenda Rural

Per a més informació:
Sr. David Vivet
A/e: dvivet@uniopagesos.cat

210253 / 2,25

