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La Fira de la Biomassa, una
oportunitat perduda
«El Lluçanès va ser un dels territoris pioners al país a l'hora d'explorar aquest
sector emergent»
Aquests dies, Vic acull la quarta edició de la Fira de la Biomassa. Un interessant i potent
certamen per a un sector important i emergent pel territori i pel país. Les exposicions,
conferències, xerrades.... que cada any aglutina segur que ajuden a posicionar la biomassa, a
impulsar el sector, a millorar-lo, a obrir perspectives, etc.
Aprofitant l'avinentesa, està bé recordar que el Lluçanès va ser un dels territoris pioners al país
a l'hora d'explorar la generació d'energia fent aprofitament de la massa forestal. Gent amb
empenta i recolzament va embrancar-se en projectes d'aquest caràcter. I encara ara la nostra
comarca podria ser-ne un referent. Per això, cal també un fort suport i voluntat política, per sumar
esforços amb el sector, i generar una sortida (ni que sigui un granet de sorra) pel Lluçanès, que pot
tenir conseqüències en l'àmbit laboral, econòmic i de gestió dels boscos.
En aquests moments, el Lluçanès viu una etapa de reptes trepidants. Una època de canvis i
debats, que hem d'aprofitar. L'últim exemple el tenim amb el procés d'elaboració de la Carta del
Paisatge del Lluçanès, un instrument "de concertació d'acords entre agents d'un territori per tal de
promoure accions i estratègies de millora i valoració del paisatge". Em sembla molt important que
tot plegat vagi coordinat, que ajuntaments i Consorci teixeixin aliances polítiques amb els actors
implicats i arribin a conclusions fermes. No cal dir que amb un consell comarcal tindríem una eina
més sòlida per aconseguir això.
I tornant a la fira, Prats de Lluçanès i la nostra comarca podrien haver acollit perfectament un
certamen d'aquestes característiques sent igualment referent al país. Ho vaig pensar al veure la
primera edició, i ho penso ara. I no pas en detriment de Vic, si no a favor del Lluçanès. Ah, i si
almenys no es fa aquí, la presència del Lluçanès hi hauria de ser notòria. Mentrestant, és una
oportunitat perduda.

https://www.naciodigital.cat/opinio/10178/fira-biomassa-oportunitat-perduda
Pagina 1 de 1

