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JORNADA TÈCNICA 

Bionergia i Canvi Climàtic. Quin paper hi pot jugar la biomassa?  
30 de novembre 2018  
Edifici Síntesi de Diputació de Tarragona. Sala Pau Casals. C/Pere Martell nº 2 (Tarragona) 
Projecte “Xarxa de calor de proximitat” cofinançat pel FEDER en el marc del PO FEDER Catalunya 
2014-2020. 

Públic objectiu 

Adreçada principalment i entre altres, als/les professionals dels àmbits de les ciències 
ambientals i les enginyeries relacionades amb agronomia i forests en el marc dels 
corresponents col·legis professionals.  

Sector públic. Jornada orientada pels o les que treballen en planificació urbanística i 
territorial a escala municipal; especialment, en tractament del sòl no urbanitzable, en 
planificació i gestió energètica, en definició d’estratègies relacionades amb adaptació i 
mitigació en front el canvi climàtic, en el marc dels tècnics de medi ambient i de riscos 
ambientals, etc.... 

Sector privat. Professionals que treballen o treballaran en avaluació ambiental estratègica, 
en redacció de projectes i plans i programes d’adaptació i mitigació en el marc del canvi 
climàtic i amb especial atenció als especialistes de responsabilitat social corporativa i 
d’entorn d’empreses de diferents àmbits i característiques.  

Objectius 

L’objectiu de la jornada és emmarcar l’ús de la biomassa i la biomassa forestal com una 
eina i oportunitat per la planificació estratègica en les accions públiques o privades 
per la lluita contra el canvi climàtic; en tant en quant, en relació amb els beneficis 
ambientals, socials i econòmics que implica el seu ús, directes com indirectes (externalitats), 
en la planificació estratègica dels municipis i territoris sostenibles i en les empreses 
socialment responsables.  

Informació 

La biomassa constitueix una alternativa de subministrament de calor, aplicable a molts 
àmbits del sector industrial, agrícola i ramader, del sector públic, del sector turístic i del 
sector privat (llars i edificis), entre altres. La seva aplicació per usos energètics permet 
cobrir necessitats de calefacció/climatització i generació d’aigua calenta sanitària (ACS), 
sovint, a amb un estalvi econòmic, respecte a l’ús d’altres energies convencionals.  

En el cas de l’aprofitament energètic de biomassa forestal es fomenta un recurs pròxim i 
renovable a través de l’abastament de les forests del territori. Reverteix en la creació 
d’ocupació local, en el manteniment preventiu (adaptació) dels boscos davant el risc 
recurrent dels incendis forestals, i de retruc, s’impulsa el sector forestal, amb una clara 
repercussió sobre la millora de l’economia dels entorns rurals.  

La biomassa forestal procedent d'una gestió forestal sostenible és una font d'energia 
renovable que produeix un balanç gairebé neutre d'emissions de CO2. Per això, representa 
una alternativa energètica real pel compliment de les exigències internacionals en la 
lluita contra el canvi climàtic, tan pel que fa a mitigació com a l’adaptació.  

 

http://www.enscat.org/gestio-forestal-sostenible.php
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ANTECEDENTS  

La Diputació de Tarragona, seguint l’estratègia energètica de la Unió Europea, impulsa, des de 
fa temps, el desenvolupament d’iniciatives encaminades a millorar l’eficiència energètica dels 
territoris. El repte principal és assolir una economia baixa en carboni i contribuir a la lluita contra 
el canvi climàtic. En el marc de desenvolupament de la línia estratègica de la corporació “Actuar 
en la preservació de la salut i la natura”, neix el projecte “Xarxa de calor de proximitat de la 
Diputació de Tarragona” cofinançat pel Programa Operatiu Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) de Catalunya 2014-2020.  

El projecte porta associat el desenvolupament d’un pla de difusió i sensibilització que amb el 
lema “Calor de proximitat” té la intenció de fer augmentar la participació i la conscienciació dels 
governs locals i la ciutadania en l’ús i l’aprofitament de la biomassa forestal. El pla, preveu entre 
altres, la realització de diferents jornades tècniques; una de les quals, adreçada als col·lectius 
dels professionals que treballen o que treballaran en l’àmbit de les ciències ambientals, forestals 
i l’agronomia. 

Per més informació: 
Oficina de la biomassa de la Diputació de Tarragona 
sam.mset@dipta.cat 97723362 Ext 1765 
http://www.dipta.cat/ca/calor-de-proximitat 
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