Autoconsum energètic
municipal a partir de la
biomassa
Jornada tècnica en línia
Dijous 25 de febrer de 2021

Presentació
La biomassa juga un paper clau en la
descarbonització dels equipaments
municipals i en l’abandonament de l’ús
de combustibles fòssils, així com en
els objectius marcats per assolir la
transició energètica i l’adaptació al
canvi climàtic.
La comarca del Baix Llobregat, és rica
en biomassa forestal i és, alhora, una
zona amb un elevat risc d’incendis
forestals, amb potencials greus
afectacions a la població que rodeja la
seva massa boscosa. Diferents
ajuntaments de la comarca, ja han
decidit fer un pas endavant, i apostar
per la biomassa com energia per
l’autoconsum energètic i per la
sostenibilitat del seu entorn. En aquest
sentit, coneixerem les experiències de
primera mà d’aquests ajuntaments i es
comentaran
les
claus
de
desenvolupament de la biomassa en
aquesta zona.

Organització

Programa
9.30 h Benvinguda
Sra. Eva Martínez Morales, presidenta del Consell Comarcal del Baix
Llobregat.
Sr. Xesco Gomar, diputat d’Acció Climàtica de la Diputació de
Barcelona.
9.45 h La biomassa, l’energia sostenible pel Baix Llobregat
Sr Marc Cortina, gerent del Clúster de la Bioenergia de Catalunya.
10.00 h La biomassa i la gestió eficient de les emissions
Sr Oriol Barbé, director del Dept. Sostenibilitat Energètica DEKRA.
10.15 h Els grans incendis forestals i la importància de la gestió forestal
Sr Asier Larrañaga, sots-inspector del Cos de Bombers de Catalunya.
10.30 h Experiències d’autoconsum energètic amb biomassa a la DT
Barcelona
Modera: Sr. Josep Verdaguer, DIBA.
 Ajuntament de Begues. “Equipaments municipals amb biomassa”
Sr Liberto Mas, responsable tècnic de medi ambient. Aj. de Begues.
 Ajuntament de Molins de Rei. “La primera xarxa de calor amb
biomassa”
Sra Patricia Vinyals, responsable de sostenibilitat. Aj. de Molins de Rei.
 Ajuntament de Sant Pere Ribes. “Piscina municipal de Sant Pere
de Ribes”
Sr Fran Perona, regidor d’Urbanisme. Ajuntament Sant Pere de Ribes.
 Ajuntament de Sant Boi. “Xarxa de calor amb biomassa, Escola
Parellada”.
Sr Josep Escarrà, cap de la Unitat de Medi Urbà i Sostenibilitat.
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
12.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Jordi Carbonell, conseller de Medi Ambient, Cultura, i Memorial
democràtic, del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Aquesta jornada es realitzarà en línia.

Col·laboració

Si esteu interessades/ts en seguir les seves explicacions us podeu inscriure
mitjançant el correu que figura en la part inferior d’aquest programa. Uns dies
abans de la sessió ens posarem en contacte amb vosaltres per enviar-vos
l’enllaç des d’on podreu participar a la jornada.

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través del Clúster Bioenergia de
Catalunya al correu info@clusterbioenergia.cat

#PATT2021

També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

