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ÀMBIT TERRITORIAL

● Territori format per 13 municipis: 36756 Ha i prop de 8.200 
habitants

● Mosaic agroforestal i progressiu abandonament dels conreus

● Principals activitats econòmiques: construcció, sector terciari i 
agricultura i ramaderia



ÀMBIT TERRITORIAL



OBJECTIUS INICIALS

Promoure la biomassa al territori una font d'energia renovable 
local

● Dinamitzar el sector forestal per a produir biomassa. Un 
projecte global de territori: intervenció en problemàtiques 
ambientals, econòmiques, socials

Millora del Territori:
Impacte sobre la gestió forestal

Reducció risc d’incendis

Energia Local
Creació de Llocs de treball

Dinamització socioeconòmica
Estalvi econòmic

Energia renovable:
Emission neutres de CO2

Protocol Kyoto
Acords UE’07

Pla de l’energia 2006-15



PROBLEMÀTIQUES INICIALS

● Desconeixement general d’aquesta energia, incertesa

● Mercat de biocombustibles poc consolidat

● Falta de formació de instal·ladors, aparelladors, arquitectes

● Cost d’inversió inicial molt més alt que calderes convencionals

● Recolzament insuficient de l’administració en l’àmbit rural



EVOLUCIÓ I RESULTATS

● Inici del projecte: 2005

● Principals línies de treball:

– Difusió de la biomassa com energia renovable: 
jornades, articles d'opinió, tríptics informatius, 
anuncis..

– Assessorament en la col·locació i finançament de 
calderes: assessorament a entitats públiques, 
propietaris forestals, població en general.

– Suport al sector de les energies renovables: 
dinamització de sector a través de col·locació de 
calderes, promoció biocombustibles, cursos de 
formació per instal·ladors, promoció de la biomassa....

– Dinamització del sector forestal: Elaboració del pla 
Estratègic, promoció de l'estella local per a les 
calderes instal·lades, creació de l'Associació de 
Propietaris del Lluçanès, jornades de treball, difusió a 
propietaris sobre les possiblitats de la biomassa...

–



EVOLUCIÓ I RESULTATS

LA BIOMASSA COM ENERGIA RENOVABLE LOCAL

Jornades, visites, articles d'opinió, 

● tríptics informatius, xerrades, 

● entrevistes...



EVOLUCIÓ I RESULTATS

ASSESSORAMENT EN MATÈRIA DE CALDERES

Assessorament a entitats públiques, propietaris forestals, 
població en general.



EVOLUCIÓ I RESULTATS

SUPORT AL SECTOR DE LES 

● ENERGIES RENOVABLES

Dinamització del sector a través 
de col·locació de calderes, 
promoció biocombustibles, cursos 
de formació per instal·ladors, 
promoció de la biomassa...



EVOLUCIÓ I RESULTATS

DINAMITZACIÓ DEL SECTOR 
FORESTAL

Elaboració del Pla Estratègic, 
promoció de l'estella local per a les 
calderes instal·lades, creació de 
l'Associació de Propietaris del 
Lluçanès, jornades de treball, 
difusió a propietaris sobre les 
possiblitats de la biomassa...



APOSTA DE FUTUR

Un projecte al servei del territori: el sector forestal

● Oportunitats i fortaleses:

– Energia a l'alça

– Potencialitat de la biomassa al territori

– Valortizació d'un subproducte (residu?)

– Benefici econòmic i social

– Ajuts associats a la gestió forestal sostenible i biomassa

– L'Associació de Propietaris del Lluçanès



APOSTA DE FUTUR

● Debilitats i amenaces:

– Caiguda del preu de la fusta: sector aturat

– Desconeixement de la tecnologia

– Elevada inversió inicial en calderes

– Falta de demanda

– Manca de finançament i de recolzament públic

–



CONCLUSIONS/REFLEXIONS

L'aposta per un territori: gestió forestal, risc d'incendis

L'aposta per una tecnologia: energia renovable local

La viabilitat econòmica a mig termini



APOSTA DE FUTUR

● ELS MILLORS CLIENTS SÓN ELS PROPIS PROPIETARIS 
FORESTALS

– Subproducte per a la calefacció de l'habitatge

– Neteja del bosc i gestió forestal

– El benefici social; la reducció del risc d'incendis

– Ajuts per a les tasques a bosc: l'APF del Lluçanès

● PLANTA DE COGENERACIÓ: APOSTA DEL TERRITORI, 
DEMANDA D'ESTELLA (1MWe)

– 16.000 Tn d'estella de consum aproximat

– Preu estable de l'estella

– Aprofitament de la calor residual

– Possible aprofitament dels residus de serradores locals



MOLTES GRÀCIES!

“The roads we take 
are more important 
than the roads we 
only plain take.”

Laura MegiasConsorci del Lluçanès
sdr.consorci@llucanes.cat


