
 
 
 
 

JORNADA MONOGRÀFICA DE TARDOR 2010  
 

VISITA A INSTAL·LACIONS DE VALORITZACIÓ I 
SISTEMES DE PRODUCCIÓ DE BIOMASSA ALS 

BOSCOS DE LA CERDANYA 
 

Dijous 21 d’octubre de 2010 
 

� Mobilització i valorització de fusta per biomassa 
� Instal·lacions de valorització municipals i privade s 
 

En aquesta Jornada Monogràfica de Tardor de 2010, es proposa la visita de tot 
un conjunt d’instal·lacions de calderes de biomassa a la comarca de la 
Cerdanya (tant a la part francesa com a la catalana). La proposta, que inclou 
instal·lacions d’iniciativa pública i privada, comença per la part francesa amb 
dues visites: el conjunt de Matamala (serradora, assecador de fusta, magatzem 
i producció d’estella) i la xarxa de calor del municipi d’Ósseja. A darrera hora 
del matí i durant la tarda es visitaran instal·lacions a la part catalana de la 
Cerdanya. Es començarà pel municipi d’Alp (aclarides amb aprofitament de 
fusta per biomassa, magatzem d’estella i dues instal·lacions municipals). 
Acabarem la jornada amb dues visites a dues calderes privades, una d’estella i 
una altra automàtica de llenya. 
 
Programa: 
 
Dijous 21 d’octubre de 2010 
06:30h :  Sortida amb autobús de Santa Coloma de Farners. 

 
09:30h Visita als boscos de Matamala 

- aclarides amb aprofitament de fusta per biomassa 
Visita a la Serradora de Matamala (França) 

- serradora d’iniciativa municipal 
- caldera d’estella per l’ús de la serradora 
- assecador de fusta per a ús de la serradora 
- producció i magatzem d’estella 
 

11:30h : Visita a la xarxa de calor i caldera amb biomassa al municipi 
d’Osseja (França). 
 

13:45h Visita al magatzem d’estella del municipi d’Alp i  treballs de trituració 
de fusta amb destinació per biomassa. 
 

14:30 Dinar a Masella. 
 

 



 
 
 
 
16:00h Visita als boscos municipals d’Alp. Aclarides amb aprofitament per 

biomassa. 
17:00h Visita a les instal·lacions municipals d’Alp: 

- visita al mòdul de calefacció de l’escola 
- visita a les instal·lacions del Palau de Congressos 
 

18:00h : Visita a les instal·lacions d’iniciativa privada de l’Hotel Mirador de 
Lles (caldera d’estella). 
 

19:00h Visita a la instal·lació d’iniciativa privada de Cal Fuixet d’Arànser 
(caldera automàtica de llenya) 
 

19:30h :  Fi de la Jornada 
 

 

  

Preu SOCIS Consorci Forestal: 60,00 € per persona  

Preu  NO SOCIS Consorci Forestal: 75,00 € per persona  

Preus per un mínim de 20 persones. 

 

Inclou: - Servei d’autobús. 

- Dinar (self service) 

 

Reserves: Per telèfon abans del dimecres 13 d’octubre  de 2010 a les 
oficines del Consorci Forestal: (Sta. Coloma de Farners: 972 
842 708 – Margarita Rovira) i efectuar l’ingrés corresponent al 
següent número de compte de “La Caixa”: 2100 0020 01 
0200366518. 

Cal especificar clarament el vostre nom i cognoms al fer el 
pagament. 

 
 
Organitza: 

 

Sta. Coloma Farners Telf.: 972 842 708 
Contacte: Margarita Rovira 

 
consorci@forestal.cat 

 
www.forestal.cat 

 
 
Amb la col·laboració de:  

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Generalitat de Catalunya 
CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière – Pyrénées Orientales) 
BE66 (Bois Energie 66) 
SPIC Forestier (Service Public Industriel et Commercial) 


