RESUM DE LA TAULA RODONA V, 2 de Desembre del 2020:

Aprofitament local de la biomassa: manteniment dels boscos i auto-abastiment
energètic
MARC CORTINA:
És un motor de la transformació de l'economia social i ambiental.
La part tèrmica és la més competitiva d'aquesta energia.
És l'energia que crea més llocs de treball.
3000 instal·lacions, 250 megawhats (sector terciari).
Pel 2030 250000 tones de CO2 estalviades i 500 megawhats de potencia.
La prevenció d'incendis el valor social més important.
Estabilitat en el preu de l'energia, la controla el productor des de el territori.
ORIOL ANSON:
Punts importants al fer biomassa: L'aprofitament de la fusta, és una actuació per la prevenció
d'incendis, els boscos tenen més bona salut i es regenera amb fusta de bona qualitat, canvi
climàtic i biodiversitat , des-carbonització.
MIGUEL ÀNGEL SOBRINO:
Massa forestal 25% pública, 75% privada.
Al Bergueda la mancomunitat fa de motor de la gestió.
Objectius aconseguits: 40 llocs de treballs directes, més els indirectes, activitat d'economia global a
la comarca, us del balanç de CO2 en la gestió forestal, divulgació i formació en tasques de gestió
forestal
JORDI TARRADES:
Acord públic/provat en l'associacionisme (propietaris dels boscos i Ajuntaments)
Econòmica circular.
Actualment ja quasi no exportem, ho consumim localment.
És important posar model de calderes segons l'entorn (tipus de Biomassa: forestal, conreus,...)
JOSEP RIUS:
Preocupa el despoblament i és un mitja per viure pels que estan al territori.
Les noves incorporacions es dediquin a gestionar el bosc, gestió des de la gent del territori.
El pitjor ha estat no actuar.
Buscar la manera que des de els pobles petits en treguin aprofitament i pels equipaments (escoles,
hospitals,..)
JESÚS TEIXIDOR:
Només un 14% de l'energia és a les llars.
Hem de baixar l'impacte a la factura energètica i al impacte del CO2, hem de ser ambiciosos.
Una llar de foc genera 800 mil·ligrams i una caldera de biomassa 50 mil·ligrams
L'administració pública ha esta el principal motor de les instal·lacions de Biomassa
Les comunitats energètiques no només han de ser d'energia elèctrica, poden ser de calor.
L'objectiu de la gestió forestal sostenible és que el bosc es regeneri i millori, no anem a fer
biomassa, és donar sortida a lo de menys valor i es fa amb Biomassa, és una gestió més.
Quilometre 0 és fins a 100 quilometres i amb el temps cada cop és més quilometre 0, per
costos i interes del sector forestal proper.

