
Proposició  del  Grup  Municipal  de  la  CUP  per  modificar  el  projecte  de
construcció de la nova escola Flama i incloure-hi la instal·lació d’una caldera de
biomassa.

Atès que la utilització de la biomassa d’origen forestal ens pot permetre fer rendible
el  manteniment  i  la  gestió  dels  boscos  del  nostre  entorn,  alhora  que  ajudà  a
prevenir els incendis forestals que tan dolor ocasionen.

Atès que l’aprofitament de la biomassa forestal com a producte d’alt valor energètic
està  generant  un  nou  sector  econòmic  que  permet  crear  nous  llocs  de  treball
directament vinculats al territori.

Atès  que  elevada  dependència  energètica  d’origen  fòssil  provinent  de  l’exterior
amenaça el nostre futur com a societat i com a país.

Atès  que  a  Manresa  te  la  seu  la  Federació  de  les  ADF  del  Bages  que  porta
promovent la defensa dels boscos i l’organització de la societat per la lluita contra
la virulència dels incendis forestals que tant mal han fet a la nostra comarca.

Atès que la Federació de les ADF ha constituït una societat cooperativa que promou
la creació d’una xarxa de distribució d’estella 100% forestal provinent de treballs de
gestió forestals sostenible i responsable.

Atès  que al  nostra  municipi  ja hi  ha equipaments  públics  i  privats  que utilitzen
aquest tipus d’energia amb absoluta normalitat.

Atès  que  a  municipis  pròxims  a  Manresa  actualment  ja  disposen  d’aquesta
tecnologia com: La llar d’infants i el CEIP de Fonollosa, el pavelló esportiu i el CEIP
d’Avinyó, el pavelló esportiu de Sant Joan de Vilatorrada, l’escola, el menjador i el
centre mèdic de Castellfollit del Boix, entre d’altres que estan en projecte.

Atès que el projecte de la nova escola Flama s’ha redactat des d’aquest Ajuntament
i permet petites modificacions com la que requeriria l’adaptació per instal·lar-hi una
caldera d’aquestes característiques.

Atès que el  mes de març de l’any 2011 es va rebutjar  una proposta al  Ple per
introduir en el projecte de construcció de la nova escola Flama la instal·lació d’una
caldera de biomassa amb l’argument que no es volia dificultar el que aleshores
semblava imminent inici de les obres, i que ara, 2 anys més tard, ni s’ha iniciat la
construcció de l’escola ni és previst que es faci en els propers mesos.

Proposa:

1. Que els serveis tècnics d’aquest Ajuntament redactin i presentin al departament
d’Ensenyament una modificació del projecte de construcció de la nova escola Flama
que inclogui la instal·lació d’una caldera de biomassa.

No obstant el ple decidirà
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