Introducció a la jornada s/ política Forestal
El col·lectiu CMES hem anat estudiant i progressant col·lectivament en el
coneixement de diverses qüestions i problemes tècnic i socials que
sorgeixen en el procés d’aprofundir com aquesta desitjada i necessària
transició es portarà a terme.
Una de les qüestions que ens hem plantejat i que te la seva importància es
la ocupació de territori que totes les energies renovables hauran de
menester per el desplegament de les instal·lacions eòliques i
fotovoltaiques, tenint en compte que el 60% de Territori Català son
boscos, es necessari desplegar diàleg i consens entre els experts
energètics i els experts en gestió forestal, juntament amb aquest principi
hi ha una forma d’obtenir energia que es la biomassa , considerada també
una energia neta donat que el cicle de CO2 que l’acompanya es considera
neutre pel fet que es re introdueix a la biota en períodes curts 20-30 anys
Al mateix temps podem comprovar la manca de polítiques forestals
eficaces per cuidar i aprofitar la biomassa, junt als cada vegada mes
freqüents incendis que per una banda destrueixen paisatge i malbaraten
el recurs forestal .
Tots aquesta motius i altres que segurament ens podrien adduir , ens
porten a la decisió de fer una sessió de treball en que diversos experts en
diferents àmbits abans mencionats i els companys de la junta ampliada
que hi vulguin assistir, per interpel·lar-los i crear per a CMES un corpus de
coneixement que permeti prendre posició col·lectiva sobre tota aquesta
problemàtica.
Hem pensat en tres o quatre ponents :
El Dr. Martí Boada Doctorat en ciències ambientals per la UAB i llicenciat
en Geografia per la mateixa universitat, professor titulat i investigador del
ICTA-UAB, professor visitant de les universitats de Califòrnia, Talca a XILE,
universitat de MISSOULA a Montana , Universitat de ZACATECA a Mèxic i
la de Tolosa del Llanguedoc

Actualment es membre del comitè Espanyol PNUMA de la UICN, i membre
del consell assessor per el Desenvolupament sostenible de Catalunya.
Ell ens parlarà , entre altres temes que li plaguin, de la transversalitat de la
energia (interna) dels boscos en el seu procés de creixement i ocupació del
territori. La seva forma de desenvolupar el seu metabolisme intern i com
forma part al mateix temps de ecosistemes mes complexes que l’envolten.



En Joan Rovira, Secretari General del Consorci Forestal de Catalunya i
Gerent Cooperativa Serveis Forestals, representa a una associació
privada, independent i sense ànim de lucre que aglutina a la propietat
forestal privada i implicada en la gestió del bosc, amb socis propietaris a
títol particular, empreses i un bon grup d’associacions d’àmbit local, que
sumen prop de 1.500 socis amb més de 200.000 hectàrees
forestals distribuïdes pel conjunt de comarques catalanes.
Arrel de aquesta experiència en gestió del territori forestal
podrà
abordar qüestions sobre aprofitament espais de línies elèctriques,
perímetres de camins, perímetres de protecció de
urbanitzacions,
tallafocs, voreres ampliades de autovies, ferroviàries, rieres, canals, etc.
, així com metodologies per integrar camins i instal·lacions al bosc, i
altres temes que sorgeixin en la xerrada.

En Marc Cortina, Gerent del Clúster de Biomassa de Catalunya, associació
sense ànim de lucre que representa a el sector professional de la biomassa
a Catalunya i té per objectiu el foment d'un ús sostenible de l'energia de la
biomassa i la millora del medi ambient i el benestar de la societat. Ens
parlarà de la realitat del sector, les perspectives i reptes, així com
projectes innovadors d'èxit que s'estan implantant actualment.
En Marc Vilaur, president de Xarxa per la Conservació de la Natura
Del compartir aquestes experiències segurament sorgiran noves idees i
plans per incentivar l'impuls a la transició energètica i la actuació contra la
emergència climàtica.

