Biomassa de proximitat: accions
per a l’emergència climàtica i
oportunitats de desenvolupament
local circular
Jornada tècnica
TERRASSA, dimarts 5 de novembre de 2019
Presentació
El consum de biomassa com a energia
renovable és una oportunitat per als
municipis com a eina amb múltiples
objectius: com a mesura de prevenció
d’incendis, com a acció davant
l’emergència climàtica i com instrument
per afavorir l’economia circular a nivell
local. La substitució de combustibles
fòssils redueix les emissions de CO2 al
mateix temps que ens ajuda a prevenir
els grans incendis forestals que són
fonts d’emissions incontrolades de
partícules.
El Vallès Occidental compta amb un
Servei Públic de Biomassa Forestal
promogut pel Consell Comarcal, en el
marc del projecte Boscos del Vallès.
Aquest servei permet articular un mercat
de compra i venda d’estella forestal a la
comarca.
La jornada, que va dirigida a
representants del sector públic i privat
amb interès en l’ús de la biomassa
forestal de proximitat, posarà de relleu
l’experiència comarcal i les oportunitats
que obre aquest sector econòmic per als
municipis i les empreses.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.15 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.30 h Presentació de la jornada
Sr. Carles Rodríguez, Vicepresident 3er i Conseller comarcal de Territori i
Transició Ecològica.
9.45 h Exemples d’èxit en la reconversió a l’ús de biomassa forestal en
equipaments municipals
Ajuntament de Terrassa. Biomassa forestal a les escoles
Sra. Gemma López, cap de Manteniment i Projectes Servei Educació.
Universitat Autònoma de Barcelona. Biomassa forestal a un equipament
esportiu. Sr. Andreu Benet, director del Servei d’Activitats Fisicoesportives
de la UAB.
10.30 h Boscos del Vallès, Servei Públic Comarcal de Biomassa Forestal:
tràmit jurídic i administratiu per ser-ne usuari consumidor
Sra. Olga González i Relats, directora del projecte, cap de l’àrea de
Cooperació Local i Territori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
11.00 h Pausa cafè
11.30 h L’ús de biomassa en el sector industrial per a energia tèrmica
Sr. Marc Cortina, gerent del Clúster de Bioenergia.
12.00 h Agència de Desenvolupament del Berguedà. PECT en Energia i Forest
(projecte d’especialització i competitivitat territorial)
Sr. Carles Pastor, coordinador de l’Àrea d’empresa.
12.30 h Creació d’ocupació en el sector de la biomassa: treball inclusiu
SocialForest, empresa social dedicada a la gestió forestal sostenible
13.00 h Visita a instal·lacions del Servei Comarcal de Biomassa Forestal
Trasllat amb autocar al Centre logístic de biomassa i a les instal·lacions
tèrmiques de l’Hospital de Terrassa.
Serveis tècnics del Consell Comarcal i l’empresa concessionària.
14.00 h Fi de la jornada i retorn al Consell Comarcal

Col·laboració

Lloc de realització
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Ctra. N-150, km. 15
08227 – TERRASSA

www.ccvoc.cat

Com arribar-hi: http://www.ccvoc.cat/contacte

Inscripcions
@ruralcat

La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de: ccvoc.areaterritori@ccvoc.cat
També us podeu inscriure a través de RuralCat: ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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