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Una realitat que diversifica l’economia local 

• A Catalunya s’estima que es generen anualment més de 15 milions de tones de excedents orgànics 
provinents de l’activitat agrícola, ramadera, agroindustrial, forestal, de la indústria alimentària i de la gestió 
i tractament d'aigües residuals i residus municipals.

• Sabies que la valorització de tots aquests recursos per a la producció de biomaterials, bioproductes i 
bioenergia té la capacitat de generar 10 cops més llocs de treball i 9 vegades més valor afegit que la seva 
aplicació directa com substrat per al sòl?

• La bioeconomia és el model econòmic circular i sostenible basat en la utilització de tots aquests 
recursos renovables i locals per a la producció de béns i serveis en tots els sectors econòmics.

• La demarcació de Lleida concentra el 53% de la producció agrícola, el 47% de la producció ramadera i el 
35% de la superfície de boscos de Catalunya, fet que la posiciona com la demarcació amb més potencial 
d’aplicació de solucions basades en la bioeconomia del país.

• A les Terres de Lleida, Pirineu i Aran existeixen múltiples aplicacions d'aquest model econòmic, tant en 
l'àmbit públic com en el privat. Et proposem conèixer de primera mà algunes d'aquestes experiències a 
través de dues jornades en les que  diverses empreses i institucions del territori ens mostraran com 
apliquen la bioeconomia.

Jornada d'experiències en bioeconomia a les Terres de Lleida

Temàtica: bioeconomia aplicada a millorar els serveis ecosistèmics i la producció d'aliments, la 
construcció sostenible d'edificis públics i la producció de bioenergia a partir de les dejeccions ramaderes. 
Horari: de 9 a 14h.
Organització: El punt de sortida i arribada és el CEI Tàrrega. El recorregut es farà amb autobús.

PROGRAMA

9.00h
Recepció i registre dels assistents al CEI Tàrrega. Cal Trepat.

9.30 a 10.30h
Visita a Mas de Colom - Casa Borges (Tàrrega).

11.00 a 12.00h
Visita a la Llar d'Infants municipal l'Era (Agramunt).

12.30 a 13.30h
Visita a Torre Santa Maria (Vallfogona de Balaguer).

14.00h
Arribada al CEI Tàrrega.

Jornada d'experiències en bioeconomia al Pirineu i Aran

Temàtica: bioeconomia aplicada a la producció de compost a partir de la fracció orgànica de la recollida 
municipal, fabricació de solucions constructives amb fusta i aprofitaments energètics de biomassa local. 
Horari: de 9.30 a 14h
Organització: El punt de sortida i arribada és el CEI Pallars Sobirà (Sort). El recorregut es farà amb autobús.

PROGRAMA

9.30h
Recepció i registre dels assistents al CEI Pallars Sobirà (Sort).

10.00 a 10.45h
Visita a la Planta comarcal de compostatge (Sort).

11.15 a 12.15h
Visita a Grup Sebastia (Rialp).

12.30 a 13.30h
Visita de la Xarxa de calor municipal amb biomassa (Llavorsí).

14.00h
Arribada al CEI del Pallars Sobirà (Sort).

Inscripcions

https://forms.gle/5kQjiS7AuahqoKDU6

