Per a participar...
A qui s’adrecen:
A tota la població interessada en la
utilització de la biomassa forestal com a
font d’energia: tècnics forestals i
mediambientals, emprenadors i
empresaris del sector energètic i
forestal, responsables d’ajuntaments i
propietaris forestals.

27 d’octubre de 2009
Segona jornada
Aprofitaments energètics dels
boscos del Pallars Sobirà

Idioma de treball:
Català i castellà sense servei de
traducció.

Inscripcions:
15 ! la jornada ( dinar i refrigeris
inclosos). Abans del 23 d’octubre al
telèfon 973 620 107 (de 8 a 15h) o bé a
l’a/e: consell@pallarssobira.cat.

Transferència bancària al cc:
2100 - 3618 - 71 - 2200103432
(Restaurant Telmo)

Lloc de realització:
Deixalleria comarcal de Sort (places
limitades).

Organitza:

Col·laboren:

Objectiu 1

Objectiu 2

Presentació del model actual de gestió d’estella per
a aprofitament com a energia tèrmica i valoració
d’altres possibilitats de la biomassa forestal com a
continuïtat del projecte.

Dinamitzar la població pallaresa per fer-la participar
en els processos de decisió i gestió sobre els
recursos naturals de la comarca.

Aprofitaments energètics dels boscos del
Pallars Sobirà
Fa aproximadament un any i mig el
Consell Comarcal del Pallars Sobirà va
iniciar el projecte Aprofitaments energètics
dels boscos del Pallars Sobirà.
Des dels seus inicis, aquest projecte ha
tingut dos objectius ben clars i definits:
!

!

Revaloritzar els boscos comarcals,
fent-ne un aprofitament racional i
sostenible i compatibilitzant-lo amb
els altres usos de les forests.
Contribuir a crear un model
energètic basat en l!aprofitament
dels recursos locals i renovables de
la comarca.

Amb la intenció d!assolir aquests objectius
i després d!analitzar diverses propostes
sorgides en diferents espais com a les
primeres jornades realitzades el febrer de
l!any passat, es va arribar a la conclusió
que la millor fórmula era aquella que
extreia la fusta de baix valor comercial
dels boscos per a transformar-la en
bioenergia en forma d!estella forestal i
distribuir-la per a climatitzar i produir ACS
als diferents habitatges i equipaments de
la comarca.
D!aleshores ençà, des de l"administració
comarcal s!ha treballat per impulsar aquest
model d!aprofitament energètic dels
boscos del Pallars Sobirà i s!ha arribat, a
l!entrada de l!hivern d!enguany, a poder
oferir estella forestal a tots els possibles
consumidors d!aquesta font d!energia neta
i renovable. Una font d!energia amb un clar

benefici social, econòmic i ambiental per al
nostre país.
Per altra banda, i de resultes de la feina
feta durant aquest temps, han estat
diverses les propostes i alternatives
sorgides des de la mateixa comarca sobre
altres opcions d!aprofitaments energètics
de la fusta de baix valor comercial dels
seus boscos: cogeneració, pel·letització,
aïllaments naturals...
Aquestes segones jornades pretenen, per
una banda, donar a conèixer el model ja
vigent de gestió actual de l!estella:
abastiment, distribució, política de preus,...
i per altra banda posar sobre la taula i
debatre juntament amb organismes,
entitats i administracions comarcals les
possibles noves vies a promoure
relacionades, sempre, amb l!aprofitament
energètic dels boscos del Pallars Sobirà.
Són, així, unes jornades adreçades a totes
aquelles persones, empreses i entitats
comarcals que d!alguna manera o altra
estan relacionades amb algun dels àmbits
que aquest projecte abasta i tenen la clara
voluntat d!arribar a un consens sobre quin
model de comarca volem referit a la gestió
dels nostres boscos.
Us convidem, per tant, a tots els
interessats, a assistir a la jornada per tal
que aquest desitjable consens sigui el més
ampli possible.

Programa de la jornada
9.00h - 9.30h

Rebuda i lliurament de documentació als
assistents

9.30h - 9.45h

Presentació de la jornada

Núria Buenaventura Puig - Directora general de
la DGMN del DMAH
Xavier Ribera Jordana - President del Consell
Comarcal del Pallars Sobirà

9.45h – 10.15h

Estat actual del projecte:
Política de costos i de distribució.

David Marzo Rambach - Conseller de Medi
Ambient del Consell Comarcal Pallars Sobirà

10.15h – 11.00h

Presentació del Pla estratègic
d’aprofitaments energètics dels boscos del
Pallars Sobirà

Núria Buenaventura Puig - Directora general de
la DGMN del DMAH
Xavier Solanes - Tècnic de la DGMN

11.00h – 11.20h

Descans – esmorzar

11.20h -11.50h

Introducció a les tecnologies d’aprofitament
energètic de la biomassa

Toni Campanyà - ICAEN

11.50h -12.30h

Experiència d’organització i gestió d’estella
forestal a escala local a la Cerdanya

Francisco Cano - Enginyer de forests del DMAH
a la Cerdanya

12.30h – 13.10h

Experiència d’organització i gestió d’estella
forestal al sud de França

Jean-Michel Miviere - Faig bé

Visita i inauguració a la Planta d’assecat i
processat d’estella.
13.10h - 14.10h
Demostració d’estellament de biomassa
forestal

Núria Buenaventura Puig - Directora general de
la DGMN del DMAH
Carles Fañanás i Aguilera - Enginyer de forests
del DMAH al Pallars Sobirà
Sefocat, SL

14.10h – 16.00h

Dinar

16.00h – 16.30h

Rendibilitat tècnica i econòmica de les
calderes de biomassa

Toni Pont - Termosun SL

16.30h - 17.00h

Desenvolupament de projectes de
cogeneració amb biomassa

Xavier Gil - L. Solé SA – Graelia SL

17.00 – 17.30h

Producció de pèl·lets de fusta. Present i futur
a Catalunya

David Pizá - Grans de Lluçanès SL

17.30 – 17.45h

Descans – Cafè i pastes

17.45h - 19.00h

Taula rodona:
Continuïtat del projecte Aprofitaments
energètics dels boscos del Pallars Sobirà

Xavier Ribera Jordana
PRESIDENT

Amb entitats ambientalistes, administracions
locals, tècnics forestals, representants d’espais
naturals protegits i empresaris del sector.
Modera: Judit Rodríguez Bayo - CTFC

19.00h – 19.15h

Conclusions i cloenda

David Marzo Rambach - Conseller de Medi
Ambient del Consell Comarcal Pallars Sobirà

