LIFE BIOREFFORMED 2020 - 2024
Implementació d’una biorrefineria mediterrània per
impulsar la gestió forestal a través de l’elaboració de
productes de valor afegit
OBJECTIU DEL PROJECTE

Una de les tipologies de bosc objecte del projecte
són les pinedes mediterrànies afectades per
pertorbacions, biòtiques o abiòtiques, on la gestió
forestal pot millorar-ne el potencial productiu tot
fent-les més resistents i resilients als efectes del
canvi climàtic.

Les pinedes mediterrànies (Pinus halepensis, Pinus pinea i
Pinus pinaster) són un hàbitat d’interès comunitari (habitat
*9540). A més del foc, que sempre ha estat una característica
comuna en aquests ecosistemes, els darrers anys s’han vist
afectades per períodes de sequera recurrents i més llargs,
així com per - o en combinació amb - altres pertorbacions,
com ara temporals de vent i atacs de plagues, que n’han reduït
notablement la superfície.
A les zones situades al nord de la província de Barcelona,
cobertes principalment per pi blanc (Pinus halepensis), la
principal pertorbació ha estat els temporals de vent. L’any
2014, un d’aquests temporals (bufaruts), va afectar de

L’ACTUACIÓ FORESTAL

TRACTAMENTS FORESTALS APLICATS
Superficie
d’actuació:

SOU AQUÍ

Sou aquí

Sou aquí
Superfície de major afectació
per ventades
Rodals actuació i control

10 hectàrees

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
• Estructurar la massa forestal per accelerar la posada en
producció de l’alzinar.
• Augmentar la vitalitat de la massa.
• Reduir la vulnerabilitat a grans incendis.
• Conservar la capacitat d’acollir biodiversitat del rodal.

L CANVI
A
Ó
CL
I
C
A

C
ÀTI
IM

Actuació silvícola: Aclarida
baixa i estassada selectiva
Control: no actuació

Projecte LIFE BIOREFFORMED

Serveis
ecosistèmics
ambientals

Boscos de titularitat privada, amb PTGMF
Finques:
vigent (Puig de la Creu, núm. 3618; Can
Casamada, núm. 4202)
Boscos mixtos de pi blanc i alzina, afectats
pel bufarut del 2014 on s’han extret els
Característiques pins amb valor comercial. Les actuacions
dels rodals:
es troben en dues ubicacions diferents a la
comarca del Vallès Occidental, amb domini
de pi blanc o alzina.

Rodals seleccionats

manera significativa l’àrea d’aquest hàbitat a les
comarques del Vallès Occidental i Oriental. D’un total
de 32.883 hectàrees, 515 hectàrees van quedar totalment
arrasades i centenars d’altres afectades, en una distribució
molt aleatòria, fet que ha dificultat l’execució d’actuacions de
millora, més enllà de l’extracció dels pins afectats. Els danys
estimats de fusta tombada van ser de 26.000 m3, gairebé en
la seva totalitat de pi blanc.
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Avaluar i demostrar el potencial dels processos
de biorefineria per oferir noves possibilitats de
rendibilitzar actuacions de millora en boscos en risc
de decaïment o post-pertorbacions, donant valor
afegit al subproducte d’aquestes actuacions.

LES PINEDES AL VALLÈS I EL BUFARUT DE 2014

Serveis
ecosistèmics
culturals

Fertilitzants

Líquids
de piròlisi

Biochar

Productes de
valor afegit

Calderes

ACTUACIÓ SILVÍCOLA:
Tallada de pins malmesos i selecció de rebrots de l’alzina deixantne 2-3 per soca. En la tallada s’han retingut elements que són
clau per la biodiversitat (arbres grans o amb microhàbitats,
espècies acompanyants, fusta morta de grans dimensions...) i
l’estassada del sotabosc ha estat parcial i selectiva.
DESTÍ DEL PRODUCTE: La biomassa extreta alimenta una
biorefineria que mitjançant un procés termoquímic de piròlisi
produeix antioxidants, àcid acètic, sucres i altres compostos de
valor afegit interessants per a la indústria química, farmacèutica
i nutracèutica, així com una fracció sòlida (biomassa torrefacta
o biochar) per a utilitzar com a esmenes húmiques o per a
bioenergia.

El projecte LIFE BIOREFFORMED (LIFE19 ENV/ES/000544) ha rebut finançament del Programa LIFE de la Unió Europea.
Els continguts d’aquesta publicació són responsabilitat exclusiva del CTFC i no reflecteixen necessàriament l’opinió de la Unió Europea.

Socis:

Cofinançador:
More information

Access to English version

Más información

Acceso versión castellana

lifebiorefformed.eu

