És compatible l’ús de la
biomassa forestal en entorns
periurbans?
Jornada tècnica
CERDANYOLA DEL VALLÈS, dijous 17 de novembre
de 2016
Presentació
El projecte Boscos del Vallès,
promogut pel Consell Comarcal del Vallès
Occidental i incorporat com a prova
pilot
en
el
projecte
europeu
SIMWOOD de mobilització de fusta en
el que participa el CREAF, preveu en
una primera fase la instal·lació de
dues grans calderes de biomassa i un
Centre logístic d’estellat de fusta.
Boscos del Vallès neix el 2013 amb la
voluntat de fusionar l’ús de la
biomassa forestal amb els objectius de
prevenció
d’incendis
al
Vallès
Occidental, intentant compatibilitzar
els
aprofitaments
de
biomassa
incentivats per l’Estratègia per a
promoure l’aprofitament energètic de
la biomassa forestal i agrícola, amb
els condicionants ambientals reflectits
en el Pla d’actuació de millora de la
qualitat de l’aire a les zones de
protecció especial de l’ambient
atmosfèric, que afecta a diversos
municipis de la comarca.

Programa
16.30 h Benvinguda i presentació de la jornada
Sra. Elizabeth Pasamonte, regidora d’Espais Naturals i Medi Ambient
de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
Sr. Joan Ballbé, vicepresident del Consell Comarcal del Vallès
Occidental
16.45 h L’estat de la qualitat de l’aire a la Comarca del Vallès Occidental
Sr. Xavier Guinart, cap del Servei de Vigilància i Control de l’Aire.
Direcció General de Qualitat Ambiental, Generalitat de Catalunya.
17.15 h La qualitat de l’aire: normativa a aplicar en la combustió de la
biomassa
Sr. David Casabona, cap de l’Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió
Ambiental. Àrea de Territori i Sostenibilitat. Diputació de Barcelona.
18.00 h Un exemple pràctic de compatibilitat en entorns periurbans
Sra. Natàlia Tierno, cap del Departament d’Habitatge i Obres de l’Àrea
de Cooperació Local i Territori, Consell Comarcal del Vallès Occidental.
18.30 h Debat plenari
Moderat per Sr. Xavier Carbonell, tècnic de Governança Ambiental.
CREAF.
19.30 h Fi de la Jornada

L’ objectiu de la jornada és comunicar
a la societat les estratègies del
Consell Comarcal al voltant de la
problemàtica de les emissions dins
d’un projecte que promou la biomassa
en un entorn urbà amb problemes de
contaminació a l’aire.

Organització

Lloc de realització
Sala Enric Granados – Biblioteca Central de Cerdanyola
Plaça Enric Granados, 1
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS

Col·laboració

Inscripcions
La jornada es gratuïta però cal fer les inscripcions a través del següent formulari:
https://goo.gl/forms/vw0jCsjKRVjmNBxq2
Per qualsevol consulta la persona de contacte es: Xavier Carbonell
(x.carbonell@creaf.uab.cat) Telf. 93.581.46.76

@ruralcat
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