
El dipòsit controlat de Can Mata és prepara per la propera arribada de la 

seva unitat WAGABOX®  

Setembre 2022. S’activa la maquinaria de construcció al dipòsit controlat de Can Mata del Grup PreZero, 

situat als Hostalets de Pierola, a uns 50 kilòmetres de Barcelona (Catalunya, Espanya).L’equip espanyol de 

Waga Energy junt amb els seus subcontractistes han iniciat la construcció de la plataforma de formigó de 

800 metres quadrats, que molt aviat allotjarà la primera unitat WAGABOX® a Espanya. 

Aquesta nova unitat de producció de biometà és troba actualment a la fase d’assemblatge a la regió de 

Grenoble (França). En unes setmanes, el mòdul de filtració per membrana, el mòdul de destil·lació 

criogènica i la resta dels seus equipaments que formen aquesta petita refineria de 300 tones seran 

transportats a l’emplaçament de Can Mata mitjançant vuit transports especials. Un cop allà, s’acoblaran i 

uniran a mitjançant 1000 metres de tubàries. Posteriorment, la unitat és connectarà al sistema de captació 

de biogàs de l’abocador de PreZero i a la xarxa de distribució de gas natural de l’operador espanyol Nedgia. 

És mobilitzaran empreses locals per aquestes operacions. 

La unitat WAGABOX® de Can Mata passarà aleshores a la fase de proves, abans de la seva posada en marxa, 

durant al menys 10 anys. Controlada en remot des de la seu de Waga Energy a Grenoble, funcionarà 24/7 

de manera completament automatitzada. Aquesta unitat recuperarà el meta provinent de la degradació de 

la matèria orgànica dels residus de l’abocador i ho transformarà en biometà, un substitutiu renovable del 

gas natural fòssil, que s’injectarà directament a la xarxa de Nedgia. 

“Ens complau unir-nos a PreZero en aquest projecte de transició energètica a Catalunya. La unitat 

WAGABOX® de Can Mata produirà 70 GWh de biometà per any, l’equivalent al consum anual de 14.000 

llars locals o a una flota de 200 camions de gran tonatge. D’aquesta manera, s’evitarà l’emissió a 

l’atmosfera de 17.000 tones de CO2 l’any. Aquest primer projecte a Espanya demostra l’aposta de Waga 

Energy i de PreZero per la descarbonització, utilitzant  els residus per generar una energia local i circular.”  

indica Baptiste USQUIN, CEO Waga Energy España. 

Aquest projecte innovador que contribueix a la transició energètica ha obtingut una subvenció europea de 

2,4 milions d’euros del programa Innovation Fund, l’objectiu del qual es finançar tecnologies innovadores 

que contribueixin a reduir els gasos d’efecte hivernacle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les obres d’enginyeria civil han començat a l’emplaçament de Can Mata donada la propera arribada 
 dels primers elements de la futura unitat de producció de biometà construïda per Waga Energy. 


