La biomassa com a font
d'energia municipal
Jornada tècnica
TARRAGONA, dimarts 31 de maig de 2016

Presentació
La biomassa d’origen vegetal (forestal
i agrícola) per a usos tèrmics és una
font d’energia neta i econòmica, que
genera ocupació en l’entorn rural de
proximitat del consumidor i ajuda a
rendibilitzar els aprofitaments forestals
i l’activitat agrícola, i per tant, a
mantenir un paisatge de qualitat.
També permet disminuir el risc
d’incendis forestals, especialment en
les condicions climàtiques i dels
boscos del sud de Catalunya.
La jornada va dirigida especialment al
món local: càrrecs electes i tècnics
municipals, i oberta als agents locals
que treballen en el sector forestal, de
la biomassa i de l’energia

Programa
9.15 h Benvinguda i presentació de la Jornada
Sra. Immaculada Costa, Diputada Delegada de Medi Ambient, Salut
Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona
Sr. Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials del DARP a Tarragona.
Sra. Montserrat García, coordinadora de Relacions Institucionals i
Sectorials del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).
9.30 h Producció primària de biomassa: situació del sector i línies a seguir
Sr. Pere Navarro, cap del Grup d’Aprofitaments Fusters i Biomassa del
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).
10.00 h Projectes i iniciatives d’instal·lacions amb biomassa en
equipaments locals a la Comarca d’Osona
Sr. Gil Salvans, responsable tècnic de l’Agència Local de l’Energia
d’Osona.
10.30 h Experiència local en planificació forestal, prevenció d’incendis i
mobilització de la biomassa
Sr. Ricard Baqués, tècnic en Gestió de Recursos Naturals del Consorci
de la Serra de Llaberia.
11.00 h Pausa

Lloc de realització
Sala Santiago Costa del Palau de la
Diputació de Tarragona

11.30 h Estratègia de la Diputació en la gestió forestal sostenible i la
biomassa per a usos tèrmics en equipaments municipals
Sr. Josep M. Prunera, cap de Servei de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona.

Passeig Sant Antoni, 100
43003 TARRAGONA

Organització

12.00 h Altres experiències públiques i privades a Catalunya
Sr. Paco Cano, responsable de Dinamització de la Producció Forestal.
DARP.
12.30 h Torn obert de preguntes
Modera: Sr. Pere Navarro, cap del Grup d’Aprofitaments Fusters i
Biomassa del CTFC.
13.00 h Fi de la Jornada

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través dels Serveis
Territorials del DARP a Tarragona:
Tel.: 977 250 450 – A/e: jgilsantos@gencat.cat
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Persones de contacte: Sr. José A. Gil o Sra. Maribel Bolós.

Col·laboració
@ruralcat
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