Descarbonització
municipal a partir
de la bioenergia
Jornada tècnica
Vilafranca del Penedès, dijous 15 de setembre de 2022

Presentació
Actualment les xarxes de calor amb biomassa juguen
un paper clau en la descarbonització dels
equipaments municipals i en la reducció de l’ús de
combustibles fòssils, especialment el gas natural. Per
tant, són infraestructures clau per assolir els objectius
marcats envers la reducció de la dependència
energètica, la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic.
El Penedès-Garraf és una regió rica en biomassa
forestal i alhora és una zona amb un elevat risc
d’incendis forestals, amb potencials i greus
afectacions a la població que rodeja la seva massa
boscosa.

Programa
10.00 h

Sr. Jordi Serra, president del Clúster Bioenergia Catalunya.
Sr. Joan Manel Montfort, regidor de promoció econòmica de
l’ajuntament de Vilafranca del Penedès.

10.15 h

Oportunitats pel finançament de projectes de
descarbonització municipal
Sra. Laia Sarquella, tècnica d’energies renovables, ICAEN.
Sr. Josep Verdaguer, tècnic de la Secció de Suport a la Gestió
Energètica Local de la Diputació de Barcelona.

10.45 h

Pausa

11.00 h

Taula rodona. Descarbonització municipal al Gran Penedès
La xarxa de calor de Sant Pere de Ribes
•

Diferents ajuntaments d’aquestes comarques, han
decidit fer un pas endavant, i apostar per la biomassa
com a font d’energia renovable i recurs de millora de
la biodiversitat dels seus boscos.

•

Aquesta jornada presenta l’experiència de les
principals xarxes de calor de biomassa d’aquest
territori, comentant la situació actual i futura per al
seu desenvolupament i ampliació, i forma part del
cicle de Jornades de Bioeconomia al Penedès-Garraf
com una oportunitat de transformació econòmica i
ambiental del territori.

•
•
•

Lloc de realització

•

Jornada tècnica
Centre Àgora Ubicació
Plaça Àgora, 1
08720 Vilafranca del Penedès

Benvinguda

12.00 h

Sra. Neus Cabezas, tècnica de medi ambient de l’ajuntament de
Sant Pere de Ribes.
La caldera de biomassa de La Girada a Vilafranca del
Penedès
Sra. Laura Carbó, tècnica de medi ambient de l’ajuntament de
Vilafranca del Penedès.
La xarxa de calor de Sant Sadurní d’Anoia
Sr. Jordi Gual, responsable tècnic de medi ambient de
l’ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.
Projecte Auroral. Un servei pels ajuntaments per estudiar la
viabilitat dels projectes de bioenergia
Sr. Conrad Pagà, project manager del CBC.
El servei de Gestió Forestal i Energia de la Mancomunitat
Sra. Gemma Juncosa, tècnica responsable del servei de Gestió
Forestal i Energia de la Mancomunitat Penedès-Garraf.
Oficina comarcal d’impuls a la transició energètica i el clima
Sra. Roser Romeu, enginyera industrial Àrea de Territori i
Sostenibilitat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Cloenda de la jornada
Il·lm. Sr. Sergi Vallès, president de la Mancomunitat Penedès-Garraf.
Sr. F. Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Visita instal·lacions municipals
Xarxa de calor de Vilobí del Penedès Ubicació
Av. Generalitat, 7
08735 Vilobí del Penedès

12.45 h

Inscripcions

Organització

Visita a les instal·lacions municipals de Vilobí del Penedès
Sr. Sergi Muela, regidor de medi ambient de Vilobí del Penedès.

Col·laboració

A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
Clúster Bioenergia de Catalunya
A/e: info@clusterbioenergia.cat
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