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EL PROJECTE
VINYESXCALOR (V4H)
ON ES LOCALITZA EL PROJECTE?

El projecte V4H està impulsat i coordinat per l’Ajuntament

Aquest projecte està cofinançat pel Programa LIFE de la

de Vilafranca del Penedès, es troba en una de les zones vi-

Comissió Europea i està enfocat a demostrar la viabilitat

tivinícoles més importants de Catalunya (Espanya) i comp-

del Cercle Virtuós de la Vinya (VVC), que consisteix en

ta amb la col·laboració de 3 socis beneficiaris: COVIDES

l’aprofitament de la biomassa agrícola procedent de la

(cooperativa vinícola que agrupa els productors de raïm),

poda de la vinya (sarments) com a font d’energia local i

INNOVI (el clúster català del vi) i NOU VERD (cooperativa

renovable, demostrant-ne els beneficis ambientals, econò-

d’iniciativa social).

mics i socials per a la regió i per al sector vitivinícola.

Piera

Martorell

La Llacuna

Sant Sadurní d’Anoia
El Pla de Manlleu
VILAFRANCA
DEL PENEDÈS

Olesa de Bonesvalls

Begues

Sitges
Vilanova i la Geltrú

El Vendrell
Calafell
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ORGANITZACIÓ DEL PROJECTE V4H

Els socis del projecte VinyesxCalor tenen les funcions següents:

Coordina el model de gestió

Gestiona el subministra-

Clúster del sector vitiviní-

Aglutina els productors

i s’encarrega del subminis-

ment de biomassa. Realitza

cola català que promou la

de raïm de la zona, que

trament final de l’energia.

els treballs de recollida

competitivitat i la innovació

suposen unes 2.200 hec-

És a dir, fa d’enllaç entre

de les restes de poda de la

en el sector i representa els

tàrees. Gestiona i assegura

els consumidors d’energia

vinya (els sarments) i ges-

cellers (potencials consu-

el subministrament de la

tèrmica (ja siguin cellers

tiona les instal·lacions per

midors). En el projecte, s’hi

biomassa, proporcionant

o edificis municipals) i els

emmagatzemar i tractar

ha implicat Caves Vilarnau,

les parcel·les de vinya on es

gestors de la biomassa i,

el combustible obtingut

que ha instal·lat una calde-

fa la recollida de sarments.

alhora, assumeix el paper

i subministrar-lo al punt

ra de biomassa de vinya.

d’empresa de subministra-

de consum (caldera de

ment d’energia. Aquesta

biomassa).

activitat es porta a terme a
través de l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca
(EMAVSA), que s’ha convertit
en una empresa de serveis
energètics. En el marc del
projecte, també ha desenvolupat un district heating
amb biomassa per donar
servei a diversos equipa-

Realització d’una prova
demostrativa del VVC
per avaluar-ne la viabilitat tècnica i econòmica.

ments municipals.

EL PROJECTE S’HA
ESTRUCTURAT EN
3 GRANS FASES

Treballs per establir les
bases necessàries, tant
pel que fa a aspectes
tècnics (instal·lacions,
maquinària, etc.) com de
gestió i conscienciació,
per posar en marxa el
model del Cercle Virtuós
de la Vinya (VVC).

Fase transversal que té
per objectiu definir un
full de ruta per consolidar una estratègia a
llarg termini i ampliar el
model, tant en l’àmbit
local com en altres
regions, d’acord amb els
resultats del projecte.

30.000 t/any
Potencial de producció
de biomassa de la vinya
al Penedès

DE RESIDU A
RECURS
ENERGÈTIC
Els objectius de clima i energia de la Unió Europea per a l’any 2020 obliguen els països
membres a produir el 20 % de l’energia subministrada mitjançant fonts renovables, i que
redueixin en aquesta mateixa proporció les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
Aquests objectius també són vinculants per al sector vitivinícola europeu, per la qual cosa
és necessari trobar fonts d’energia alternatives als combustibles fòssils.
Mentrestant, el cultiu de la vinya a la comarca del Penedès produeix unes 30.000 tones a
l’any de restes de poda (els sarments), que es tracten com a residu i se solen cremar en els
mateixos camps sense obtenir-ne cap profit energètic i generant contaminació.
Però les restes de poda de la vinya es poden convertir fàcilment en biocombustible amb
un gran potencial energètic. En efecte, es calcula que la producció energètica derivada de
la poda de la vinya, de totes les zones vitivinícoles d’Europa, podria generar l’equivalent a
2,2 vegades la producció energètica d’una central nuclear.
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EL CERCLE VIRTUÓS DE LA VINYA (VVC)

L’objectiu principal del projecte VinyesxCalor és demostrar

El VVC també té relació amb el cicle del carboni, que es

la viabilitat del Cercle Virtuós de la Vinya (VVC), un model

basa en el retorn a l’atmosfera de la mateixa quantitat

d’economia circular que consisteix en l’aprofitament de la

de CO2 que s’ha emmagatzemat al llarg de la vida de la

biomassa agrícola procedent de la poda de la vinya com a

vinya (el cep, a través de la fotosíntesi, aconsegueix fixar

font d’energia renovable, per a cobrir la demanda energè-

el diòxid de carboni). En el procés de combustió com a

tica en la cadena de producció del vi i d’altres consumidors

biomassa de vinya, s’allibera aquest CO2 de nou a l’atmos-

de la regió. D’aquesta manera, s’aconsegueix tancar el

fera, moment en què torna a començar el Cercle Virtuós de

cercle de la vinya i es contribueix a crear una economia

la Vinya. La cendra restant de la biomassa es pot utilitzar

verda local d’acord amb els objectius energètics i climàtics

com a fertilitzant.

de la UE per a l’any 2030.

EL MODEL VVC CONSTA
DE 3 ETAPES ESSENCIALS

Recol·lecció de
la biomassa

Gestió i subministrament
de la biomassa

Producció
d’energia

MOLT MÉS QUE GENERAR ENERGIA

Els beneficis d’aquesta nova manera d’aprofitar i gestionar les restes de poda de la vinya
van més enllà de ser una font d’energia alternativa:

S’obté energia renovable km 0, descentralitzada i propera, que redueix la dependència
dels combustibles fòssils i dels grans grups energètics.

Es redueixen les emissions de CO2 per atenuar els efectes del canvi climàtic,
perquè es substitueixen els combustibles fòssils tradicionals per la biomassa de la vinya.

Es genera una nova economia verda local, en la qual es generen nous llocs de treball
relacionats amb la recol·lecció i el tractament de la biomassa, i es valoritza un residu
transformant-lo en un recurs energètic.

Es redueix la factura energètica perquè es fa servir la biomassa de la vinya, fàcilment
disponible a la regió i més econòmica que els combustibles tradicionals.

Augmenta la competitivitat i la innovació a la zona (desenvolupament de maquinària
agrícola de recollida de poda, noves instal·lacions d’energia renovable, viabilitat del model
VVC fàcilment exportable a altres zones vinícoles...), donant un valor afegit a l’economia
de la comarca del Penedès.
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ALGUNES XIFRES DEL
PROJECTE VINYESXCALOR
469

778

349

hectàrees

de vinyes per a la recol·lecció
(temporades 2014-2015, 2015-2016 i 2016-2017)

tones de
biomassa
de la vinya
recollides

630

240,70
t CO2

Reducció d’emissions

tones de
biomassa
per a la
producció
energètica

409.544

kWh

kWh/any

Potència total
instal·lada
(calderes de
biomassa)

Energia
tèrmica
produïda
(2016)

587.999 €
d’inversió en
infraestructura i
equipament

815

persones afavorides amb
el subministrament de
biomassa de la vinya
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57.885 €

llocs de treball generats

d’estalvi energètic
assolit

87.036

persones sensibilitzades per
les accions de comunicació

13.000

309

visites a la subscriptors a
pàgina web la newsletter
(maig 2017) del projecte
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RECOL·LECCIÓ
DE LA BIOMASSA,
UN PROCÉS CLAU
Un dels aspectes clau de VinyesxCalor és garantir el subministrament de la biomassa, per
tant, cal que els agricultors posin a disposició del projecte les seves parcel·les per fer les
tasques de poda i recollida de les restes de manera eficient i transformar-les en biomassa
de qualitat.

COMPROMÍS I PLANIFICACIÓ AMB ELS AGRICULTORS

En el marc del projecte s’ha comptat amb el compromís

Un altre aspecte destacat del procés de recol·lecció de la

dels socis de COVIDES, que han ofert les seves parcel·les

biomassa és la correcta planificació de les parcel·les per

per fer la recollida de les restes de poda. Per tal de valorar

a dur a terme la recollida d’una manera eficient. En molts

l’interès dels agricultors per continuar participant en la

casos, l’agricultor no posseeix totes les seves parcel·les a la

iniciativa i utilitzar aquest servei, se’ls ha fet una enquesta

mateixa zona, sinó que es tracta d’àrees petites i disperses

final de satisfacció (32 agricultors en total). Segons els

en el territori. Per tant, l’organització i priorització de la

resultats obtinguts, el 97 % té interès a seguir oferint els

recollida s’ha fet per zones i municipis, no per propietaris,

seus sarments, i el grau de satisfacció respecte a l’operació

amb els quals convé fer una planificació rigorosa.

de recollida és de 3,2 sobre 5.

97%
dels agricultors participants volen
continuar cedint les seves parcel·les
per a la recol·lecció de la biomassa
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INNOVACIONS TÈCNIQUES EN MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

La poda dels sarments de la vinya es fa cada any, un cop finalitzada la verema. En aquest projecte s’han utilitzat parcel·les amb els tipus de cultius següents:
Vinya emparrada, conreada amb sistema guiat
Vinya en vas, sense sistema guiat
Les característiques de poda i recollida d’aquests dos tipus de cultius varien, per això NOU VERD ha provat màquines
diferents per fer aquestes tasques.

MÀQUINA EXPERIMENTAL DE PREPODA

MÀQUINA TRITURADORA-RECOL·LECTORA

Un dels reptes a superar consisteix a podar sense que

Model comercial ja existent al mercat (Peruzzo Cobra

els sarments entrin en contacte amb la terra, ja que això

Collina) al qual s’han introduït adaptacions per millorar la

implicaria un processament posterior (i un increment dels

recollida de les restes de poda. Aquesta màquina ha fun-

costos) per eliminar restes de terra, pedres i plàstics que es

cionat perfectament i és la que NOU VERD ha utilitzat per

troben a la vinya. Per això es va dissenyar aquesta màqui-

recollir pràcticament tota la biomassa del projecte.

na, que fa la prepoda i aspira directament les restes sense
que caiguin a terra.
S’ha provat durant les diferents temporades de poda amb
les vinyes emparrades i, tot i que s’hi han anat introduint
millores tècniques, no s’ha aconseguit disposar d’un model
100 % satisfactori. La màquina fa correctament la poda
però el mecanisme dissenyat per recollir les restes no acaba de funcionar. No es descarta que NOU VERD continuï
treballant en la millora del disseny d’aquesta màquina
experimental.
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GESTIÓ DE LA BIOMASSA,
LOGÍSTICA PER A LA
VIABILITAT DEL PROJECTE
Aquesta etapa és la que assegura la viabilitat present i futura del projecte, ja que suposa
gestionar la demanda de biomassa i assegurar-ne el subministrament als consumidors.
Per això, un cop recollida la biomassa de les diferents parcel·les es transporta a una planta d’emmagatzematge, on s’asseca i es prepara per distribuir-la.

RECUPERAR FÀBRIQUES
ABANDONADES...

…I CREAR NOVES EMPRESES
ENERGÈTIQUES

Aquesta planta de biomassa s’ha instal·lat en una antiga

Un altre aspecte rellevant ha estat el disseny del model

fàbrica d’alumini al municipi de Vilafranca del Penedès, que

de subministrament d’energia procedent de la biomassa

s’ha recuperat per a aquest nou ús. Aquesta instal·lació, una

de la vinya. En aquest cas s’ha optat perquè l’Empresa

de les més emblemàtiques del projecte VinyesxCalor, ocupa

Municipal d’Aigües de Vilafranca (EMAVSA) es converteixi

prop de 5.000 m2 i es troba en un enclavament estratègic

en empresa de serveis energètics i sigui l’encarregada, un

que facilita el subministrament al district heating del barri

cop finalitzat el projecte, de seguir subministrant energia

de La Girada, a Vilafranca; d’aquesta manera, en reduir els

tèrmica als usuaris del district heating, cobrant un cost per

costos de transport, s’assegura un preu competitiu.

kWh consumit. EMAVSA també s’encarrega de gestionar
amb NOU VERD el subministrament de biomassa per al
funcionament de les calderes.
El model energètic iniciat amb aquesta nova empresa ha
de ser consolidat mitjançant l’ampliació de la seva cartera
de serveis i de clients.

10

PRODUCCIÓ D’ENERGIA,
QUAN LA VINYA ES
TRANSFORMA EN CALOR
L’aprofitament de la biomassa de la vinya es realitza per combustió en calderes de biomassa que produeixen aigua calenta per a calefacció o ACS (aigua calenta sanitària). En
el marc del projecte s’han instal·lat 2 calderes de biomassa de vinya:

CALDERA DE 500 KW AL NOU DISTRICT

CALDERA DE 130 KW A CAVES VILARNAU,

HEATING DE LA GIRADA, QUE DONA

QUE ELS HA PERMÈS SUBSTITUIR TOTAL-

SUBMINISTRAMENT A 4 EQUIPAMENTS

MENT EL CONSUM DE COMBUSTIBLES

PÚBLICS DE VILAFRANCA.

FÒSSILS.

El canvi a biomassa de la vinya com a font d’energia renovable ha suposat una reducció
de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, a més d’un important estalvi econòmic
respecte al consum de gasoil o de gas natural per a calderes.

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES SOBRE LA BIOMASSA DE LA VINYA

Per dissenyar una instal·lació de caldera de biomassa, que ha de funcionar amb biomassa agrícola, hi ha alguns aspectes
tècnics relacionats amb les característiques del combustible —és poc dens i s’enreda amb facilitat— que s’han de tenir
en compte.

SITJA ON

SISTEMA DE TRANSPORT

S’EMMAGATZEMA

DE BIOMASSA DE LA SITJA

LA BIOMASSA

A LA CALDERA

Cal ubicar una xarxa anticaiguda en els laterals
per evitar que la biomassa hi quedi encallada
quan el camió bolqui la
càrrega a la sitja

Cal fer servir un
braç articulat a l’interior de la sitja
Cal disposar d’una
vàlvula rotativa per
tallar els sarments
més grans

CALDERA

La cambra de combustió
ha de ser voluminosa; el
combustible és de poca
densitat i genera més
cendres
Ha d’estar completament
recoberta de material
refractari
Hi ha d’haver un llit mòbil
amb cadena, donada la
poca fluïdesa del
combustible

Cal netejar els intercanviadors amb visos sens fi
És necessària una
obertura de grans
dimensions per
extreure les cendres
El programa de control
dels paràmetres de la
caldera ha de ser lliure
per adaptar-se al combustible

A part d’això, l’experiència del projecte demostra que la biomassa agrícola ofereix un
rendiment tèrmic excel·lent i les instal·lacions han funcionat sense problemes, seguint les
recomanacions tècniques anteriors.
La implantació de calderes d’aquest tipus en zones urbanes és només aconsellable en
format de caldera centralitzada (district heating) i en usos que impliquin un consum
prolongat, si no, el rendiment de la instal·lació no serà l’adequat i caldrà més temps per al
retorn de la inversió. En aquest sentit, la potència de la caldera de Caves Vilarnau seria la
mínima recomanada per a la biomassa de la vinya.

DADES DE CARACTERITZACIÓ DE LA BIOMASSA AGRÍCOLA
(OBTINGUDA DEL SARMENT DE LA VINYA),
SEGONS EL CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL
DE CATALUNYA:

4.116,21 kWh/t
Poder calorífic (PCI)

157 kg/m3
Densitat

6,32 %
Cendres (base seca)
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DISTRICT HEATING DE LA GIRADA,
EL NOU RECURS ENERGÈTIC DE VILAFRANCA

El district heating del barri de La Girada és l’assoliment

La implantació del district heating ha suposat una reducció

més emblemàtic del projecte VinyesxCalor: ha suposat

energètica d’uns 153.000 kWh de gas natural i de 12.653

implantar un nou model energètic a la ciutat de Vilafranca

kWh d’electricitat a l’any. Es preveu augmentar aquest

del Penedès, amb una font d’energia renovable i d’origen

volum d’estalvi gràcies a la millora contínua del sistema de

local. La gestió del subministrament es realitza a través

gestió energètica dels equipaments i a l’optimització de la

d’EMAVSA, l’empresa municipal d’aigua reconvertida ara

central de biomassa.

en empresa de serveis energètics.

153.000 kWh

El district heating consta d’una sala de caldera, una sitja
d’emmagatzematge de biomassa i la xarxa de calefacció

Estalvi de gas natural

urbana, que es va construir a principis de 2016. S’hi han
connectat 4 edificis públics:
•

Escola Dolors Piera (CEIP)

•

Centre de Recursos Pedagògics

•

Guarderia El Parquet

•

Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès

12.653 kWh
Estalvi d’electricitat

En un futur proper està previst que s’hi connectin nous
Cal destacar que les emissions de partícules degudes a

equipaments (Centre Sociosanitari Ricard Fortuny i altres).

la combustió de biomassa tenen un impacte reduït en la
Els edificis de La Girada han substituït els sistemes de

qualitat de l’aire, tal com demostra l’anàlisi de partícules

calefacció i d’ACS (aigua calenta sanitària) que funciona-

en suspensió (PM10) i de benzo(a)pirè (BaP) que es va

ven amb gas natural o energia elèctrica pel sistema de

realitzar durant 6 mesos en l’entorn pròxim al district

calefacció centralitzat amb biomassa. Les fonts tradicio-

heating de La Girada. Els valors obtinguts per a aquests 2

nals d’energia no s’han eliminat del tot sinó que continuen

paràmetres es troben per sota dels valors límit establerts

presents en els edificis com a suport.

en el Reial decret 102/2011.
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CONCLUSIONS
LA VIABILITAT DEL CERCLE
VIRTUÓS DE LA VINYA

LA BIOMASSA DE LA VINYA
ESTÀ INFRAVALORADA

El projecte VinyesxCalor ha complert un dels seus ob-

Durant l’execució del projecte VinyesxCalor s’ha detectat

jectius principals: demostrar la viabilitat d’aquest model

certa resistència entre els tècnics i enginyers que fan de

d’economia circular que converteix un residu (la poda

prescriptors per utilitzar biomassa agrícola (de la vinya),

de la vinya) en un recurs energètic renovable (biomassa

pel fet que hi ha la percepció que dona més problemes

agrícola) de manera descentralitzada i propera, reduint

que la biomassa forestal (amb la qual s’ha experimentat

les emissions de CO2, abaratint la factura de l’energia i

més). No obstant això, el projecte ha demostrat que les cal-

generant llocs de treball.

deres de biomassa funcionen perfectament amb biomassa
de la vinya, tenint en compte els requeriments tècnics

La caldera de Caves Vilarnau i el district heating a la zona

esmentats anteriorment.

d’equipaments públics de La Girada a Vilafranca del Penedès evidencien que les vinyes també són una font d’energia

A més, s’ha de valorar que la biomassa agrícola és un

renovable fàcil d’implantar.

recurs energètic local disponible anualment, amb un cost
més econòmic que el de la biomassa forestal. Per tant,

El projecte també és una estratègia local per mitigar els

cal dur a terme una tasca de sensibilització per promoure

efectes del canvi climàtic que permet a les empreses del

la biomassa de la vinya com una alternativa energètica

sector del vi i del cava ser més competitives, contribuint així

viable i fàcil d’instal·lar.

a aconseguir una àrea econòmica baixa en emissions de
carboni i alta en valor afegit al territori de la DO Penedès.
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EL PENEDÈS ES POT CONVERTIR EN
UNA REGIÓ VINÍCOLA REFERENT
EN SOSTENIBILITAT

Durant aquests dos anys i mig de VinyesxCalor, s’han
establert les bases perquè aquest projecte sigui autònom
i pugui seguir creixent a mesura que hi hagi més calderes
instal·lades i més empreses que gestionin la biomassa
de la vinya, després de demostrar que és factible i que es
pot utilitzar sense problemes en calderes de biomassa,
seguint les recomanacions tècniques apreses gràcies a
aquesta experiència.
El creixement del projecte al Penedès s’està produint gràcies
a les següents empreses i organitzacions que volen adoptar
la biomassa de la vinya com a font d’energia tèrmica:

CENTRE SOCIOSANITARI
RICARD FORTUNY

En fase avançada, per
ser el primer client de
l’Empresa Municipal de
Serveis de Vilafranca.
L’estudi executiu per connectar-lo amb el district
heating de La Girada i
l’estudi econòmic per
donar el servei ja s’han
fet, i el contracte de subministrament d’energia
tèrmica està en un estat
de negociació avançat.

NOU INSTITUT DE
LA GIRADA

En fase de converses
amb la Generalitat de
Catalunya per poder fer
efectiva la connexió al
district heating amb biomassa, ja prevista en les
obres de construcció de
la xarxa de calor amb un
dispositiu de registre.

CAVES PERALADA

S’ha fet una auditoria
energètica en les instal·lacions d’elaboració i
embotellament d’aquestes caves, situades a Vilafranca del Penedès. A
dia d’avui, l’empresa està
estudiant els resultats de
l’estudi per a prioritzar
la implantació d’una
caldera de biomassa a
curt termini.

AJUSTAMENTS DE LA
CALDERA DE BIOMASSA A
SANT SADURNÍ D’ANOIA

L’Ajuntament d’aquesta
població ha instal·lat
una caldera de biomassa per a equipaments
públics que necessita
algunes adaptacions
tècniques per poder utilitzar satisfactòriament
la biomassa de la vinya.

LA REPLICABILITAT D’AQUEST PROJECTE HA DE SEGUIR ALGUNES PAUTES

L’experimentació i els estudis realitzats al llarg del projecte han determinat un seguit de recomanacions i pràctiques per
garantir l’èxit d’adoptar l’energia tèrmica de la biomassa de la vinya:

Utilitzar maquinària de fiabilitat provada per a la recollida de la poda
La màquina italiana Peruzzo Cobra Collina és la que recomana el projecte, per fiabilitat i
per capacitat de recollida; caldrà adquirir-ne més unitats per donar resposta a l’increment
previst de la demanda de biomassa. Paral·lelament, es deixa de liderar l’R+D del prototip
de recollida en prepoda, ja que les proves portades a terme no han estat satisfactòries.

Recollir i gestionar la biomassa a prop dels centres de consum
Per poder ser eficient, el procés de recollida ha d’estar planificat, i els agricultors han de
tenir netes les seves parcel·les de les restes de poda tan aviat com sigui possible. L’assecat i l’emmagatzematge de la biomassa han d’estar estratègicament situats a prop dels
principals centres de consum per tal de mantenir els preus competitius i evitar increments
derivats de costos de transport.

Millor, grans equipaments i amb demandes sostingudes
Aquest tipus de biomassa té poca densitat, per això cal una sitja de grans dimensions i,
ateses les característiques físiques del combustible, les calderes han de tenir potències
mitjanes o altes per garantir unes alimentacions correctes.
La tipologia de combustió de la biomassa afavoreix la demanda energètica sostinguda
en el temps i evita puntes de consum en unes hores determinades o en una època molt
concreta de l’any (en aquest cas, les amortitzacions no serien tan viables).

Aplicar algunes millores tècniques en les calderes
Les calderes haurien de tenir una cadena contínua a la cambra de combustió per contrarestar la poca fluïdesa del combustible, i amb neteja contínua per evitar parades i arrencades innecessàries, entre altres millores.

Instaurar una empresa municipal de serveis
És un pilar fonamental per donar continuïtat al projecte, garantia en el subministrament
i confiança al client, a la vegada que ajuda a implantar el model energètic basat en energies renovables, descentralitzades i km 0.
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LA REPLICABILITAT PASSA PER LA DIFUSIÓ EN ALTRES REGIONS VINÍCOLES

A més de les accions rea-

Entre d’altres fòrums i trobades sectorials nacionals i internacionals,

litzades en el territori del

el projecte VinyesxCalor ha estat present a:

Penedès, no s’ha perdut de
vista que el coneixement
generat ha de poder ser

Jornada Bioenergia Avança I (Saragossa, setembre)

2014

Jornada del projecte LIFEHYGENET (Mieres, Astúries, febrer)

aplicat a qualsevol altra
regió vitivinícola interessada
en la sostenibilitat i les ener-

2015

Fira Expobiomassa (Valladolid, setembre)

gies renovables. I és que la
replicabilitat del projecte

Trobada de projectes LIFE especialitzats en alimentació

VinyesxCalor també era un

saludable i en la producció d’energia renovable en sectors

objectiu important quan es

agraris (Osca, juliol)

va començar a plantejar.
Jornada tècnica sobre el foment de la biomassa forestal i
agrícola per a energia (Bilbao, octubre)

Els coneixements obtinguts
durant més de dos anys

2016

per demostrar la viabilitat

Jornada “Vinya i energia: els residus de la viticultura i la

(tècnica, econòmica i am-

seva valorització energètica: comparació de les experièn-

biental) de tancar el Cercle

cies i perspectives” a la regió vinícola del Prosecco Supe-

Virtuós de la Vinya (VVC)

riore (Conegliano Valdobbiadene, Itàlia, novembre)

s’han pogut compartir amb
experts, viticultors, cellers,

Presentació del projecte a la regió vitivinícola del Beaujolais

administracions i empreses

(Villefranche-sur-Saône, França, febrer)

d’altres zones vinícoles
Jornada sobre biomassa de la poda i arrencades de ceps i

d’Espanya i Europa.

fruiters de les fires ENOMAQ i TEECNOVID (Saragossa, febrer)
2017

Presentació del projecte a la capital de la principal zona
vinícola d’Eslovènia (Novo Mesto, abril)
Curs d’estiu sobre sostenibilitat de la Universitat del País
Basc a la capital de la zona vinícola de la Rioja
alabesa (Laguardia, Àlaba, juliol)
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PREMI A LA CIUTAT SOSTENIBLE 2016,
RECONEIXEMENT A UN PROJECTE DE FUTUR

Una fita important del projecte VinyesxCalor ha estat la concessió, el
març de 2016, del Premi Ciutat Sostenible a l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès en la categoria de Gestió de residus. Aquest guardó, que atorga la
Fundació Fòrum Ambiental amb el suport del Ministeri de Medi Ambient,
és un reconeixement al Projecte de valorització energètica dels residus de
poda de les vinyes com a biomassa per a la generació d’energia i reducció
de l’ús de consums fòssils.

EPÍLEG
VinyesxCalor ha finalitzat amb èxit el projecte LIFE13 ENV / ES / 000776, alhora que ha establert les bases perquè aquest
pla tingui continuïtat al llarg del temps a través de l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca (EMAVSA), reconvertida en
empresa municipal de serveis.
Les accions realitzades s’han coordinat perquè pogués ser un cas d’èxit en el territori del Penedès; al mateix temps, no
s’ha perdut de vista que el coneixement generat s’ha de poder reproduir en qualsevol altra regió vitivinícola interessada,
ja sigui de Catalunya, Espanya o Europa.
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Amb el suport i la col·laboració de:
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