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La Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa, ha estat premiada amb el tercer premi
mediambiental del Berguedà.
Aquest premi ha estat atorgat el dia 7 de maig al Casal d'Europa del Berguedà, en la celebració del
dia d'Europa.
La creació de la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa (MMBB), és el resultat
de la unió de diferents administracions locals amb objectius comuns respecte a la gestió forestal de
les seves finques declarades d'Utilitat Pública.
S'aconsegueix optimitzar recursos, estalviant costos i millorar els resultats.
Està format per 7 municipis de la comarca del Berguedà ( Bagà, Berga, Cercs,Gisclareny,Gósol, La
Pobla de Lillet i Saldes), amb la presidència anual i rotatòria.
Per aconseguir l'objectiu d'optimització de recursos, es signa un conveni amb el Departament
d'Agricultura,Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) el qual afegeix els seus
boscos a la comarca per tal de realitzar la gestió de forma conjunta. El total de superfície a gestionar
és de 15.977,6 hectàrees.
En el marc d'aquest conveni el DAAM aporta els coneixements tècnics i l'estratègia de una correcta
ordenació i planificació de la gestió forestal amb la multifuncionalitat del bosc com a prioritat
respecte al caràcter productiu.
El seu funcionament és sostenible, es a dir, no depèn de cap subvenció pel seu funcionament, sinó de
la seva pròpia activitat.

La Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa, té, entre altres, els següents objectius:

 Gestió forestal sostenible dels boscos de forma ordenada i millora d'hàbitats.
 Creació de llocs de treball directes e indirectes.
 Contribuir a  la estabilitat  de la població rural dels termes municipals afectats.
 Millorar de manera sostinguda la funció socioeconòmica de les masses forestals de forma

compatible amb la protecció del medi.
 Divulgació de tasques de gestió forestal i d’aprofitaments dels productes del bosc.
 Actuacions de desenvolupament de projectes locals d'energies renovables amb la utilització

de la biomassa.

Gestiona anualment una superfície aproximada de 450 hectàrees. Amb aquestes actuacions
s'aconsegueix el següent:
 Creació de 30 llocs de treball directes i els corresponents indirectes; generen riquesa a la

comarca.
 Com a resultat de la gestió, que no com a objectiu, es genera fusta classificada que serveix

com a matèria primera a diferents industries de la comarca i per a ús de biomassa.
 Creació d'àrees forestals de gran valor mediambiental i d'afavorir la multifuncionalitat dels

nostres boscos (biodiversitat, lleure, turisme, etc...).

D'altra banda, la Mancomunitat, ha engegat dos projectes d'aprofitament de la seva biomassa
resultant de la gestió dels seus boscos, amb la qual cosa s'aconsegueix importants objectius
mediambientals i socials.

1. Entitats locals.
Modificació del sistema de calefacció i aigua calenta de 32 equipaments municipals en 6 municipis
de la MMBB, amb la substitució de l'actual combustible fòssil (gas i gasoil), per biomassa forestal
resultant de la gestió dels seus boscos.
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2. Empreses locals.
Construcció d'un centre de consum de biomassa forestal al polígon industrial de la Valldan a Berga,
per tal de subministrar energia calorífica a diferents industries usuàries de calor en els seus processos
industrials.

Amb aquests dos projectes aconseguim:

 La utilització en els equipaments municipals i empreses locals d'un combustible renovable
(biomassa), sostenible, procedent dels municipis de la MMBB, amb la substitució de l'actual
consum de combustibles fòssils. La quantitat de biomassa a utilitzar per aquesta finalitat és
aproximadament un 10% del total de productes resultants de la gestió dels nostres boscos.

 Estalvi mediambiental de CO2 estimat en un total de 3.392 tn/any.
 Augment dels llocs de treballs en general.
 Augment de la competitivitat de les empreses locals.
 Estalvi econòmic tant en les entitats municipals (15%) com a empreses locals (40%)
 Valorització de la biomassa.

En tots dos projectes, apart de l'evident importància mediambiental resultant de la correcta gestió
forestal, s'aconsegueix que les despeses energètiques reverteixin en benefici de la comarca i del
territori, molt diferent al que succeeix actualment amb els combustibles fòssils on aquests diners
surten de la comarca i del país.


