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Què hi anem a veure?    Què hi ha diferent? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El projecte de biomassa al Lluçanès es basa en la 
promoció i producció de la biomassa com a font 
d'energia renovable i com a font d'ingressos per als 
productors d'estella i de pèl·let. El Consorci del Lluçanès 
ofereix la visita a diverses instal·lacions de biomassa 
escampades per tot el territori, la visita a un productor 
d'estella, així com, la visita a un productor de pèl·let, tots 
ells ubicats al Lluçanès. Aquesta visita, doncs, ens 
donarà un punt de vista global del què implica la 
biomassa per al desenvolupament del territori en matèria 
energètica i per a la mitigació del canvi climàtic. 

IDENTIFICACIÓ  
TERME MUNICIPAL: Olost, Sant Feliu Sasserra, Prats de Lluçanès, Lluçà, 

Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès 
COMARCA: Osona. Bages (Lluçanès) 
ADREÇA: C/ Vell, 3 - Santa Creu de Jutglar -  
ACTIVITAT PRINCIPAL: Producció de calor a través de la biomassa local 
CONTACTE: Consorci del Lluçanès 
TELÈFON / FAX: 938 880 050  /  938 880 456 
WEB / ADREÇA ELECTRÒNICA:   http://forestal.llucanes.cat / sdr.consorci@llucanes.cat 

El projecte de biomassa al Lluçanès no es tracta tan sols 
d'una iniciativa per a la promoció de les energies renovables 
sinó un projecte global de territori. En aquest sentit, aquest 
projecte intervé en problemàtiques ambientals de primer 
ordre (contribució a la producció d'energia, mitigació del 
canvi climàtic, minimització del risc d'incendi, reciclatge de 
residus industrials), en problemàtiques econòmiques 
(revalorització dels treballs del bosc, rendes 
complementàries pels propietaris forestals i pagesos, creació 
de nous llocs de treball) i en problemàtiques socials 
(revalorització del bosc com a recurs, millora en la gestió 
dels boscos).  
 
Així doncs, per una banda, el Consorci del Lluçanès ha posat 
els seus esforços en la promoció i assessorament a les 
entitats, administracions i particulars interessats en la 
col·locació de calderes de biomassa, ja siguin calderes de 
pèl·lets com calderes d'estella. D’altra banda, s'ha treballat 
conjuntament amb empresaris i propietaris forestals per tal 
d'aconseguir oferir el producte que es necessita per 
aquestes calderes (estella i pèl·lets) a un preu assequible i 
competitiu. 

Calderes  
de biomassa 
al Lluçanès 
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Quins són els components  
que cal distingir-hi?  

 

 

 

 

 

 

Algunes qüestions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actualment s'hi compten més de 40 calderes privades en el 
territori que es nodreixen de biomassa procedent del Lluçanès ja 
sigui mitjançant l'estella d'un propietari forestal o bé pèl·let 
provinent d'una empresa situada al Lluçanès i fabricant d'aquest 
combustible. Es pot afirmar que el nombre de calderes al 
Lluçanès suposa una de les densitats més altes de calderes de 
biomassa al conjunt de Catalunya. 
 

 L'administració pública, per la seva banda, també ha estat 
pionera i dóna exemple. En aquest sentit, actualment s'hi 
compten 8 calderes de biomassa situades en 5 dels municipis 
que formen el consorci del Lluçanès. 

 La biomassa és una energia sostenible? 
 Qui pot tenir calderes o estufes de biomassa? 
 D’on es pot treure la biomassa que s'utilitza en les calderes i 

estufes? 
 Quin estalvi econòmic suposa la biomassa? 

 

 

 

 


