
                                                                       

 
 

MOCIÓ SOBRE LA INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA DE BIOMASSA 
A LA COLÒNIA LLAUDET 

 
 
 
 
La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) és una organització política assambleària d'abast 
nacional, que s'’estén arreu dels Països Catalans, socialista i que treballa per un país 
independent, socialment, econòmicament i ecològicament sostenible, territorialment 
equilibrat i deslligat de les formes de dominació patriarcals.  I és  en aquest sentit, que a la 
CUP de Sant Joan de les Abadesses, la instal·lació d’una Planta de Biomassa a la nostra vila ens 
genera dubtes molt seriosos.  
 
Des de finals de l’any 2009 es parla de l’aposta al Ripollès per la implantació de la Biomassa 
com a font d’energia, que substitueixi a les derivades de combustibles fòssils, i produeixi un 
estalvi energètic que pugui revertir a la comarca com a font d’altres inversions. A partir d’aquí, 
es comença a desenvolupar diferents projectes arreu de la comarca amb petites instal·lacions 
de calderes de producció d’energia tèrmica per aigua calenta sanitària i calefacció per ús 
públic. 
 
El que inicialment es veu com una oportunitat i una mesura ferma d’estalvi energètic, durant la  
campanya electoral municipal es fa pública la instal·lació d’una Planta de Biomassa a la Colònia 
Llaudet amb l’objectiu de que generés 10 MW d’energia elèctrica,  que comportaria la creació 
de més de 250 llocs de treball, entre directes i indirectes. Una dada, aquesta última, atractiva 
tenint en compte que la nostra vila superava el nombre de 200 persones aturades. 
 
Després dels debats electorals, ha existit un silenci al respecte, que ens va fer pensar que el 
projecte era la típica i tòpica proposta electoral populista,  fins que el Ple Municipal aprova la 
modificació de les normes urbanístiques, permetent alçades superiors a 12 metres en el 15% 
de l'edificabilitat a la Colònia Llaudet. I el passat divendres 24 de febrer, es publicava  a la 
premsa, que l’Alcalde de la nostra Vila anunciava que, un cop enllestits els tràmits urbanístics, 
les obres d’urbanització començarien el 2013, no descartant les obres de preparació de la 
construcció de la Planta. 
 
Trencat el silenci però sense més informació, se’ns generen una sèrie de dubtes raonables, 
com esmentàvem anteriorment, envers aquesta instal·lació que seguidament exposem: 
 
- La màxima eficiència energètica de la Biomassa s’obté amb la producció d’energia tèrmica 
que es destina a uns equipaments en concret.  Per exemple, aquest seria el cas de Ribes de 
Fresser que destinarà aquesta energia  per a la calefacció i l'aigua calenta sanitària de l'escola, 
la residència, el casal de cultura, el pavelló i l'institut. 
 
- La transformació d’aquesta energia en electricitat es un procés complex, car i es perd 
eficiència (gairebé un 80%) i energia en la pròpia transformació. 
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- La Biomassa no és una planta que no produeixi CO₂, el produeix però es considera que a 
l’utilitzar de matèria primera materials susceptibles de ser combustibles potencials, té la 
consideració de “valorització energètica”. Les veritables energies renovables i netes són les 
produïdes mitjançant el sol, el vent, la geotèrmica o la dels salts d’aigua, per exemple. 
 
- Una Planta de Biomassa, malgrat sigui considerada com “valorització energètica”, emet 
contaminants, partícules fines i gasos, que són persistents en el medi i que poden passar 
mitjançant l’alimentació als éssers vius. Aquesta contaminació a petites dosis persistents 
diàriament podria formar part de les causes de patologies cardíaques, respiratòries, 
immunològiques, etc... 
 
- Si existís manca de matèria primera, aquesta s’hauria de transportar d’altres llocs fora de 
l’entorn de la Vila i de la comarca. Fet que produirà un augment de trànsit de camions pel 
centre de Sant Joan de les Abadesses. Al CO₂ produït per la Planta de Biomassa caldria sumar-li 
el del transport massiu per carretera de la matèria primera. Al que caldria sumar-li també el 
consum d’aigua, que hauríem de restar del balanç hídric destinat al consum agrícola i ramader 
i al consum humà. 
 
- No sabem si la biomassa i els residus agrícoles seran la única i exclusiva matèria primera de la 
Planta o existeix la possibilitat de que sigui de cicle combinat, utilitzant altres matèries 
primeres com els residus urbans o gas. Fet que constituiria la pèrdua de la consideració de 
“valorització energètica” i augmentaria el poder contaminant. 
 
-  S’han eliminat totes les ajudes públiques destinades a les instal·lacions de producció 
d’energies renovables i no s’ha informat de les inversions públiques que seran necessàries per 
portar a terme la Planta de Biomassa, ni si aquestes incrementaran encara més el deute d’uns 
comptes municipals prou malmesos. 
 
-  Tenint en compte, que una inversió privada, com qualsevol altra, i d’aquesta magnitud  
busca el seu benefici econòmic: Quin és el retorn social previst d’aquesta inversió pública ? I 
no podem acceptar com a resposta la creació de llocs de treball ja que qualsevol activitat 
productiva necessita capital però també la força del treball. 
 
- Segons experiències de Plantes de Biomassa instal·lades i funcionant, d’una dimensió 
semblant, la creació de llocs de treball directes no arriben a 50. Cal tenir en compte, que la 
construcció i posta en marxa d’aquests tipus d’instal·lacions sobrepassen normalment els 
períodes de garantia i que posteriorment es trigarà prou temps fins que la Planta de Biomassa 
funcioni a ple rendiment.  Per tant,  la creació de llocs de treball depèn de tot aquest procés i 
de l’organització del treball de les empreses privades que l’explotin.  
 
- Sant Joan de les Abadesses ha estat històricament i principalment una Vila industrial, que en 
aquests últims anys ha viscut la seva desindustrialització, la terciarització econòmica, l’activitat 
especulativa immobiliària, la fugida de joves i l’envelliment de la població. No és forassenyat 
que aquesta instal·lació de la Planta de Biomassa sigui considerada una oportunitat.  
 
- Una bona destinació a Sant Joan de les Abadesses per tal d’aprofitar la màxima eficiència 
seria l’aportació tèrmica a les activitats ramaderes, de particulars, de les dependències 
municipals, ...  i transformar l’excedent en energia elèctrica. A més, de poder ser un pol 
d’atracció per a d’altres activitats econòmiques més sostenibles. 
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- En aquest sentit, la destinació energètica tèrmica a les activitats econòmiques vinculades al 
sector agrari i ramader seria un factor de reactivació econòmica, que amb iniciatives proactives 
des del Govern municipal seria una veritable política de desenvolupament de les activitats 
esmentades i podria convertir la nostra Vila en un pol d’atracció per constituir la base 
potencial d’un clúster agroalimentari. Això sí que crearia llocs de treball estables i de qualitat i 
seria una veritable política per un futur sostenible econòmicament, socialment i 
mediambientalment de Sant Joan de les Abadesses. 
 
- No pretenem que tota aquesta exposició de motius s’interpreti com una oposició amb la 
intenció de generar un rebuig de la ciutadania de la Vila a la instal·lació d’una Planta de 
Biomassa, sinó un argumentari basat en el dubte raonable sobre el projecte i amb la voluntat 
que acabi sent rendible i eficient energèticament. Considerem que l’Ajuntament és el Govern 
de proximitat de les vilatanes i els vilatans, raó per la que cal màxima transparència 
informativa i que la ciutadania pugui decidir envers un projecte que pot condicionar el futur de 
la Vila de Sant Joan de les Abadesses.    
 
 
 
 
D'acord amb tot l’exposat anteriorment, se sotmet a la consideració del Ple l'aprovació dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- L’inici d’un procés públic de debat abans de la finalització de l’any en curs (2012), 
amb tots els posicionaments, els estudis i els informes al respecte (d’impacte ambiental, de 
capacitat generadora de Biomassa a la Comarca, etc.), per tal de que la ciutadania de Sant Joan 
tingui una visió objectiva d’una qüestió que podria  condicionar el futur de la Vila. 
 
SEGON.- Valorar les diferents propostes, fruit del debat, per buscar el màxim consens en la 
matèria. 
 
TERCER.- Que el Govern municipal convoqui posteriorment una CONSULTA POPULAR al 
respecte. 
 
 
Sant Joan de les Abadesses, 14 de març de 2012 

 

 


