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Presentació
L’ Associació de Propietaris i Propietàries 
de finques rústiques de la Vall de Cam-
prodon treballa per a la planificació i la 
gestió forestal conjunta i la valorització i 
l’aprofitament dels terrenys forestals de la 
Vall de Camprodon.

De l’ estiu de 2011 a la tardor de 2014 
l’Associació ha desenvolupat el Projecte 
pilot per a la recuperació de pastures i la 
producció de biomassa forestal a la Vall 
de Camprodon, que té com a objectiu 
conèixer la viabilitat tècnica i econòmi-
ca dels diferents procediments per a la 
recuperació de pastures i la producció de 
biomassa forestal en zones de muntanya.

D’altra banda, l’any 2012 es va instal·lar al 
municipi de Llanars la primera xarxa de 
calor municipal de la comarca generada 
amb biomassa forestal. L’ aprofitament 
d’un recurs local per a producció d’energia 
tèrmica ha incentivat la gestió forestal i la 
generació d’ocupació i ha representat un 
estalvi econòmic per al municipi.

A llarg de la jornada s’aprofundirà en 
els resultats del projecte i els documents 
elaborats, es veuran in situ els treballs 
executats i es visitarà la instal·lació de 
biomassa de Llanars. Alhora, es coneixerà 
com l’organització de diferents propietaris 
forestals a travès de l’Associació ha fet pos-
sible l’execució d’aquest projecte.

La recuperació de pastures 
i la producció de biomassa forestal 

en zones de muntanya
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Destinataris

Inscripcions i terminis

Desenvolupament de la jornada

Coordinadors de la jornada
Francesca Famadas
Cap de l’Àrea de Gestió Forestal
(Centre de la Propietat Forestal)

Joaquim Avellà
Enginyer de Forest
(Centre de la Propietat Forestal)

Elizabeth Fernàndez
Responsable de Difusió i Comunicació
(Centre de la Propietat Forestal)

Les jornades del Centre de la Propietat Forestal 
estan adreçades especialment a propietaris/àries i 
gestors/es de les forests, i professionals en general 
del sector forestal.

La inscripció a la jornada és obligatòria per a tots els 
assistents. Us hi podeu inscriure de forma gratuïta, 
abans del 25 de setembre, retornant per correu, 
fax, o correu electrònic la butlleta d’inscripció que 
s’adjunta o bé trucant al Centre de la Propietat 
Forestal.

L’assistència al dinar és de lliure elecció. A l’hora de 
fer la inscripció cal, però, fer-ne la reserva, atès que la 
capacitat de la sala és limitada.

Preu del dinar: 20 € per persona.

En cap cas es podrà assegurar la disponibilitat de plaça 
en el restaurant si prèviament no s’ha fet la reserva i 
pagament corresponent.

Centre de la Propietat Forestal
Ctra. de Sabadell a Sta. Perpètua, km. 4,5
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tel. 93 574 70 39 - Fax: 93 574 38 53

Horari: de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 18.00 h, de dilluns 
a divendres.

Correu-e: cpf@gencat.cat
http://cpf.gencat.cat

10.00 h Presentació i inici de la jornada, a càrrec de 
l’honorable conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, senyor Jordi Ciuraneta i 
l’Il·lustríssim senyor Amadeu Rosell, 
alcalde de Llanars.

Lloc: “Sala de Ball” . Carrer Catalunya, 1 (Llanars).

10.15 h

10.30 h

11.15 h

14:00 h

13:30 h

Presentació de l’Associació de Propietaris i 
Propietàries de finques rústiques de la Vall de 
Camprodon. Josep M. Pujol-Galzeran, president 
de l’Associació. 

Característiques tècniques de la caldera de bio-
massa de Llanars, amb una potència de 133 KW 
i que dóna calefacció a les dependències muni-
cipals: ajuntament, escola i cooperativa. Sergi 
Gutiérrez, responsable de l’empresa instal·ladora 
“Instal·lacions Gutiérrez”.

Lloc: Hostal l’Escon. Carrer Conflent, 6 (Llanars).

Comunicacions

Visita tècnica 

La visita tècnica es realizarà en vehicle 4x4. Abans 
d’iniciar la ruta, però, es reorganitzaran els vehicles 
per evitar un desplaçament massiu i innecessari de 
cotxes pels accessos a la finca. Es recomana portar 
calçat adequat i roba de camp.

Presentació del Projecte pilot per a la recupe-
ració de pastures i la producció de biomassa 
forestal a la Vall de Camprodon. Josep M. 
Pujol-Galzeran, president de l’Associació de 
Propietaris i Propietàries de finques rústiques 
de la Vall de Camprodon.

Desplaçament i visita a la finca Mas Xanturri 
(Camprodon).

Explicació del Pla tècnic de gestió i millora 
forestal de la finca. Joaquim Avellà, Centre de 
la Propietat Forestal.

Valoració dels diferents treballs realitzats a la 
finca en el marc del Projecte pilot per a la recu-
peració de pastures i la producció de biomassa 
forestal a la Vall de Camprodon. Característi-
ques dels treballs i anàlisi de costos. Josep M. 
Pujol-Galzeran i Guillem Pastoret. Associació 
de Propietaris i Propietàries de finques rústi-
ques de la Vall de Camprodon.

Desplaçament al municipi de Llanars i finalit-
zació de la jornada.

Dinar (preu: 20 euros).

En finalitzar les comunicacions es podrà veure, tot fent 
una passejada, la caldera de biomassa instal·lada al 
municipi.

Imatge de la caldera de biomassa instal·lada al municipi de Llanars l’any 2012.


