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NOM DEL PROJECTE INNOVADOR:

Tecnologia i logística innovadora i efectiva per a la mobilització de biomassa forestal a la UE: el
projecte INFRES.

OBJECTIUS:

El projecte INFRES desenvolupa i mostra solucions tècniques i logístiques per a reduir en un
20% l’ús d’energies fòssils en el subministre de biomassa i per a reduir pèrdues de fins al 15 de
matèria  prima  en  les  operacions  d’extracció.  Amb  les  noves  tecnologies  i  una  eficient
transferència de les millors pràctiques de diferents països que participen del projecte i d’altres
amb  condicions  similars,  el  volum  de  biomassa  forestal  per  a  usos  energètics  i  per  a  les
biorefineries es podrà incrementar considerablement en el futur.

ANTECEDENTS:

La Cooperativa Serveis Forestals participa en el projecte INFRES que es desenvolupa entorn la
“Tecnologia i logística innovadora i efectiva per a la mobilització de biomassa forestal a la UE”.
L’objectiu  del  projecte  és  el  d’accelerar  el  desenvolupament  tecnològic  i  desenvolupar
solucions innovadores per incrementar l’eficiència de la mobilització de la biomassa forestal. El
projecte liderat per l’Institut de Recerca Forestal de Finlàndia (Metla) es realitzarà al llarg de
tres anys, i hi participen 23 partners entre els quals hi ha 9 centres de recerca en temes de
biomassa  forestal  (un  d’ells  és  el  Centre  Tecnològic  i  Forestal  de  Catalunya)  i  14  petites
empreses  i  cooperatives  (entre  elles  Serveis  Forestals)  que  treballen  en  la  cadena  de
mobilització i tractament de la biomassa.

Serveis Forestals ha participat directament en el desenvolupament d’estudis del projecte sobre
el  subministre  de  biomassa  i  les  cadenes  logístiques  i  especialment  va  liderar  dues
demostracions sobre l’ús de nova maquinària com és el cas del autocarregador compactador
(Press Collector) i en l’ús de nous materials com el cable sintètic per al desembosc de biomassa
com alternativa al tradicional cable d’acer.

PÀGINA WEB DEL PROJECTE: www.infres.eu

http://www.infres.eu/



