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A Xunta quere promover o uso da biomasa como enerxía
alternativa para frear o gasto das empresas, as familias e
incluso as administracións públicas. Por iso é polo que nos
próximos meses váianse conceder axudas públicas para a
implantación de equipos de biomasa térmica. Así o
asegurou hoxe en Ourense o conselleiro de Economía e
Industria, Francisco Conde, que participou na reunión do
consello asesor do Cis Madeira (o centro de innovación e
servizos tecnolóxicos da madeira de Galicia, situado na
Tecnópole) na que se abordou a estratexia integral de
impulso desta enerxía renovable en Galicia. «Ou obxectivo
principal con esta estratexia é diminuír a dependencia
enerxética que ten Galicia, fundamentalmente dous bio
combustibles, e intentar impulsar un aforro enerxético de 70
millóns ao ano», asegurou Conde, que espera, ademais, que
o Cis Madeira lidere o desenvolvemento de proxectos de
innovación que «permitan que Galicia sexa un referente».
«Estamos a identificar cales son vos mellores proxectos
innovadores, identificar ás prioridades do sector, avaliar vos
contidos dá estratexia que suporá un impulso dá demanda.
Todo elo, sempre co consenso dá industria madeireira»,
explicou o conselleiro, que recordou que a comunidade
galega ten recursos suficientes para fomentar a utilización
dun recurso «limpo e barato».
En canto ao uso de biomasa nos edificios públicos, Conde
explicou que xa se experimentou nalgúns hospitais e centros
de saúde e adiantou que «seguiremos profundando», sen
concretar máis.
Conflito de T-Solar
Durante a súa comparecencia ante os medios de
comunicación, Francisco Conde tamén se referiu ao conflito
que persiste en Ourense tras o peche da empresa T-Solar,
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