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PlaNTacIó de 2.000 aRbReS PeR  
geNeRaR eNeRgIa

L’ajuntament ha plantat 2.000 exemplars de 
paulònies en un terreny d’11.000 m2 situat a 

torre de la Vila. la paulònia és una espècie que 
creix molt ràpidament i es regenera amb facili-
tat. Els arbres triguen només tres anys a créixer 
i ho fan fins a set vegades consecutives. cada 
cop, la fusta es pot aprofitar tot convertint-la 
en biomassa, un material orgànic útil com a font 
d’energia (per a calderes de calefacció i aigua 
c a l e n t a , 
per exem-
ple). amb 
l’explotació 
de la finca, l’ajuntament espera obtenir 140 m3 
de biomassa cada tres anys i contribuir així a la 
promoció de l’ús d’aquesta energia renovable.
aquest tipus de plantació, anomenada “planta-
ció energètica”, és pionera a catalunya.

Prevenció d’incendis
les paulònies creixeran en un terreny de propie-
tat municipal que estava força degradat i que 
sovint patia abocaments incontrolats de resi-
dus. la finca oferirà aviat un aspecte molt més 
agradable. com que està molt a prop de la falda 
de la muntanya de sant Ramon, cal fer-hi cada 
anys tasques de manteniment per dificultar la 
propagació del foc en cas d’incendi. aquestes 
tasques seran ara més efectives i veuran reduït 
el cost a menys de la meitat.

El terreny està 
al peu de la 

muntanya de 
Sant Ramon
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