
Jornada de camp sobre cremes prescrites per a la recuperació de pastures.  
Parcel·la demostrativa al Montseny (Associació Leader Ripollès Ges Bisaura)

GAL coordinador:  
Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura

Persona de contacte:  
Eduard Paredes Victori - eduard@ripollesgesbisaura.org  

Socis: 
Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central 
Consorci Leader Pirineu Occidental  
Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp  
Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya 
Associació Leader de Ponent  
Consorci Grup d’Acció Local Noguera - Segrià Nord 
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques  
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central 
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 
Associació TEDER (Navarra) 
Associació Leader Illa de Menorca (Balears) 
GAL Terres Romanes en Pays Catalan (França)

Altres agents implicats:  
PIMEC 
Associació de Micropobles de Catalunya 
Agència de Desenvolupament del Ripollès 
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura 
Agència Local de l’Energia d’Osona 
Clúster de la Biomassa de Catalunya 
Centre de la Propietat Forestal

Àmbit d’actuació:  
Territori de l’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges 
Bisaura i tots els municipis dels territoris cooperants

Més informació:  
www.ripollesgesbisaura.org 
L @LeaderRGB - #ENFOCC 
C facebook.com/leaderripollesgesbisaura

El projecte

El projecte “ENFOCC. Energia, Forest i Canvi Climàtic” és l’evolució de 
l’antic projecte “Energia i Forest” implementat durant el període passat  
amb el finançament per a la cooperació Leader entre Grups d’Acció Local, 
i complementat amb accions d’altres projectes paral·lels com EURENERS3 
(cooperació estatal) i ENERG-TUR (Fons Euroregió), entre d’altes.
En l’edició actual, “ENFOCC” s’ha ampliat amb un nou eix de treball. Així, 
s’ha passat dels 2 inicials, centrats en l’Energia i Forest, als 3 actuals, que  
inclouen les accions d’adaptació i mitigació del canvi climàtic. 
Durant el 2016 “ENFOCC” ha impulsat  la  gestió energètica (municipal, 
a l’empresa i a les llars), ha promocionat la gestió forestal sostenible 
per a l’aprofitament de la biomassa, i ha treballat per conscienciar dels 
efectes del canvi climàtic tant a les administracions, com als productors 
agroalimentaris i empreses del territori, així com als propis ciutadans de 
les zones rurals.

Objectius

“ENFOCC” té com a objectiu estratègic millorar i impulsar la 
sostenibilitat dels territoris rurals catalans, mitjançant:

•	 El foment de l’estalvi i l’eficiència energètica, la transició 
energètica.

•	 La promoció de les energies renovables basades en fonts 
endògenes. 

•	 La creació i implementació de plans d’adaptació i mitigació 
del canvi climàtic.

•	 La promoció de la gestió forestal sostenible. 

Públic objectiu

“ENFOCC” és un projecte dirigit a les PIMEs, les entitats públiques 
(Ajuntaments, Mancomunitats, Consells Comarcals, etc), al tercer 
sector, i a la ciutadania en general que pugui estar interessada en la 
temàtica.

Accions

TRANSICIÓ ENERGÈTICA
•	 Ampliació de la xarxa d’ajuntaments amb comptabilitat 

energètica. 
•	 Disseny i programació d’“ENEGEST”, una eina online gratuïta 

per la gestió energètica d’empreses.
•	 Anàlisi de la comptabilitat energètica a les escoles per a 

fomentar l’estalvi energètic, la sensibilització dels escolars i la 
millora de la petjada dels centres.

•	 Establiment d’un protocol de pobresa energètica territorial.
•	 Redacció d’un “Manifest sobre la Sobirania Energètica”.
•	 Visites tècniques a instal·lacions de renovables (p.e. Planta de 

Biogàs de Torregrossa).
•	 Realització d’un estudi sobre les solucions energètiques 

en micropobles (rural smart): anàlisi de les necessitats, els 
recursos i els residus a valoritzar, i cerca de possibles solucions 
tecnològiques que permetin una autosuficiència energètica. 

•	 Realització d’un pla de mobilitat municipal per el desplegament 
del vehicle elèctric.

GESTIÓ FORESTAL I BIOMASSA
•	 Publicació de les guies tècniques “Guia d’emissions en la 

instal·lació de calderes de biomassa” i “Guia sobre usos de la 
fusta per la construcció”.

•	 Redacció d’un document de Bones Pràctiques per a la 
transferència d’experiències en la instal·lació de calderes de 
biomassa de boscos públics. 
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•	 Organització d’un curs tècnic sobre inventaris forestals a través de la metodologia “LIDAR” 
per a la millora de la planificació forestal.

•	 Realització de 3 estudis de viabilitat sobre silvopastura i introducció de nous ramats. 
•	 Organització de 3 sessions de sensibilització sobre altres valors forestals. 
•	 Trobades d’experiències amb silvopastura, com a espai d’intercanvi i transferència de 

coneixements, bones pràctiques i anàlisi de la situació d’aquestes pràctiques.
•	 Organització de 3 formacions dirigides als instal·ladors de calderes de biomassa.
•	 Visita al Projecte Boscos de Pastura del Lluçanès, una iniciativa de silvopastura. 
•	 Redacció d’un nou projecte “CLIMA FES-CO2” per a tot el territori català.

I, com a acció vinculada al programa del MAPAMA “CLIMA FES-CO2”,, el programa BMCAT per a la 
compensació de les emissions de CO2 a Catalunya.

CANVI CLIMÀTIC
•	 Redacció d’un “Pla de mitigació i adaptació al Canvi Climàtic” al territori de l’Associació 

Leader Ripollès Ges Bisaura.
•	 Realització de càlcul de la petjada de carboni de les seus de treball dels Grups d’Acció Local 

catalans participants dins el projecte, per la possible incorporació al “Programa d’Acords 
Voluntaris sobre reducció d’emissions.” 

•	 Creació d’un “Protocol de càlcul de petjada de carboni sobre la participació dels grups GAL 
en actes i jornades”.

•	 Organització de jornades de formació dirigides als equips tècnics dels GAL, així com a altres 
agents del territori interessats, en l’àmbit de les “smart rural grids”, altres valors forestals 
del bosc, etc.

•	 S’ha realitzat el càlcul de la petjada de Carboni del cicle de vida de 8 productes 
agroalimentaris a través de l’eina vinculada al projecte de cooperació transnacional 
“EURENERS3”.

Resultats

El projecte ha tingut un gran impacte sobre els territoris on s’ha implementat.  Per eixos de treball, els 
resultats més representatius d’“ENFOCC” són:
 
TRANSICIÓ ENERGÈTICA

•	 Incorporació de la comptabilitat energètica en 47 municipis i 4 Consells Comarcals.
•	 L’anàlisi de la gestió energètica a més de 100 empreses a través de l’eina “ENEGEST”.
•	 Diagnòstic dels consums elèctrics en 10 escoles municipals, i tot el que se’n deriva (previsió 

inversions, protocol de gestió escolar, elements per a la docència...).
•	 Estudi sobre les solucions energètiques en 9 municipis (smart rural).
•	 Anàlisi de viabilitat canvi flota vehicle elèctric per a 2 municipis.

GESTIÓ FORESTAL I BIOMASSA
•	 Transferència del Pla Estratègic de la Biomassa del Ripollès als territoris participants. S’ha 

avaluat el canvi de 42 calderes convencionals per 25 calderes de biomassa i 7 xarxes de calor.
•	 Formació tècnica sobre el nou sistema d’inventaris forestals.
•	 Sessions de sensibilització sobre altres valors forestals als territoris rurals. 
•	 4  formacions dirigides als instal·ladors de calderes de biomassa.
•	 Compensació d’un total de 5774 Tn de CO2 deixades d’emetre per la realització d’un canvi 

de caldera a biomassa a través del projecte “BM-Rural”.
•	 Compensació de les emissions de CO2 deixades d’emetre per la instal·lació de noves 

calderes de biomassa  en tot el territori català durant els pròxims 4 anys, a través del 
projecte “BM-CAT”.

CANVI CLIMÀTIC
•	 Assistència de 200 persones a les sessions de formació sobre les “smart rural grids”, altres 

valors forestals del bosc, etc.
•	 Més de 40 participants a l’“Evento Leader de intercambio de cooperación”.

Recursos generats 

TRANSICIÓ ENERGÈTICA
•	 “ENEGEST”, l’eina online per a la gestió energètica d’empreses. 
•	 Protocol de pobresa energètica territorial.
•	 “Manifest sobre la Sobirania Energètica”.

GESTIÓ FORESTAL I BIOMASSA
•	 “Guia d’emissions en la instal·lació de calderes de biomassa”.
•	 “Guia sobre usos de la fusta per la construcció”.
•	 Document de Bones Pràctiques per a la transferència d’experiències en la instal·lació de 

calderes de biomassa de boscos públics. 
CANVI CLIMÀTIC

•	 “Pla de mitigació i adaptació al Canvi Climàtic” per al territori de l’Associació Leader 
Ripollès Ges Bisaura.

•	 “Protocol de càlcul de la petjada de carboni per a l’assistència a esdeveniments i actes”.
•	 Aplicació informàtica per al càlcul de la petjada de carboni generada per l’organització 

d’esdeveniments i actes. 

Tots els recursos que ha generat el projecte estan disponibles al web de l’Associació per la Gestió del 
Programa Leader Ripollès Ges Bisaura.

Projecte coordinat per:

Membre de:

Gestió forestal a través de la silvopastura en una 
finca del Solsonès (Eduard Paredes Victori)

Jornada sobre mobilitat amb vehicle elèctric a  
“Mas Vinyoles Hub” (Associació Leader Ripollès  
Ges Bisaura)

http://www.ripollesgesbisaura.org/eixos-del-projecte/
http://www.ripollesgesbisaura.org/eixos-del-projecte/

