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El secretari general diu que és la manera de donar sortida als purins i els residus d’escorxador

La Federació d’Indústries Càrnies
demana una aposta pel biogàs
Vic
Isaac Moreno

L’aprofitament dels purins
per generar biogàs cada
vegada es veu com una opció
més plausible. L’aturada de
les plantes de tractament de
purins, com les de les Masies de Voltregà i Sant Martí
Sescorts, a causa del preu del
gas que s’utilitza per assecar
el purí i generar energia,
està fent reaccionar també la
indústria ramadera i alimentària. Així s’entén la carta
pública signada fa unes setmanes pel secretari general de
la FECIC, la Federació Empresarial de Carns i Indústries
Càrnies, en què proposa una
aposta del sector i les administracions “pel biogàs com a
solució per garantir la viabi-

Josep Collado

litat energètica, econòmica i
de sostenibilitat de la cadena
càrnia-ramadera”.

“La tecnologia ha evolucionat molt. Ara ja no fa falta
una gran macroinstal·lació i el
producte que s’obté, el biometà, és molt bo i té la mateixa
capacitat energètica que el gas
natural”, assegura Collado.
En aquest sentit afegeix que
se li pot donar sortida “com a
combustible per al transport,
la maquinària agrícola i com a
font d’energia per a la granja
o la indústria per un cost més
baix que el gas natural”. Per
Josep Collado, la generació
de biogàs “és l’inici de l’economia circular” tenint en
compte que per fer la digestió
anaeròbia al purí se li poden
afegir “els residus del sector
transformador” per aconseguir “una massa de primera
per generar biometà”. “Tenim
20 milions de tones de purins

i mig milió de tones de residus d’escorxadors. La possibilitat d’alinear-les hi és” i per
les plantes de generació de
biogàs serien una alternativa
a les actuals de cogeneració.
El secretari general de la
FECIC afegeix a més que ara
el context és propici perquè
el sector faci aquesta inversió
aprofitant les línies d’ajuts
provinents d’Europa. Ara bé,
“hi ha d’haver voluntat política i compromís”. La generació
de biogàs a la indústria càrnia
i ramadera està previst al Pacte Nacional per a la Indústria,
explica Collado, que afegeix,
a més, que la generació de
biogàs va en consonància amb
els objectius europeus per al
2030, que són que el 10% del
gas provingui de fonts biològiques.

ra Sentias. Domicili: carrer
Raval de Santa Eulàlia, 15,
A. Capital inicial: 352.802
euros.

Eduard Rovira Riba. Domicili: carrer Salvador Espriu, 24.
Capital inicial: 4.500 euros.

Dues jornades
de competitivitat
empresarial a Manlleu
L’Oficina de Promoció Econòmica (OPE)
de l’Ajuntament, amb la
col·laboració de la Cambra
d’Osona, ha organitzat dues
jornades per incrementar la
competitivitat de les empreses millorant la capacitat
de creixement econòmic
sostenible a través de la
tecnologia. Es faran els dos
propers dijous, 10 i 17 de
novembre, al Museu del Ter i
s’adrecen al sector industrial
de la comarca. Les jornades
formen part del Projecte
d’Especialització i Competitivitat Territorial Osona Lab
City. La primera jornada es
dedicarà a la innovació com
a palanca de canvi en els processos de negoci i productius
i la segona, a la indústria 4.0
en els processos productius.
Manlleu

La granja Solallong,
de Sora, opta al Porc
d’Or amb diamant
La granja Solallong, de
Sora, torna a optar al Porc
d’Or amb diamant, el màxim
reconeixement dels premis
Porc d’Or, que aquest any es
lliuraran el 25 de novembre a
Toledo. És el segon any consecutiu que aquesta granja
de Joaquim Rovira Baucells
opta a aquest premi. 92 granges de tot l’Estat espanyol
acaparen 127 nominacions
per als 49 premis d’aquest
certamen organitzat per l’IRTA amb la col·laboració de
Zoetis i Interporc.
Sora

ACTUALITAT EMPRESARIAL
Centelles

S’ha constituït Bastos
Handling, SL, dedicada a la
comercialització, instal·lació,
exportació i importació a
l’engròs i al detall de tot
tipus de maquinària industrial, nova i usada, així com
arrendament de la mateixa
maquinària. Domicili: carrer
Forn de la Calç, 11. Administrador: German Antonio

Panadés Ricart. Capital inicial: 3.010 euros.

Vic
Vic

Santa Maria d’Oló

S’ha constituït Agroserveis
Pep de la Vall, SL, dedicada
a la prestació de tot tipus de
serveis agraris i ramaders, la
compra i venda de vehicles
i maquinària agrícola i la
compra de béns immobles.
Administrador: Josep Rovi-

Llotja de Bellpuig (31-10-22)
CONILL: 2,84 (+0,02)
POLLASTRE VIU: 1,39 (=) – 1,37 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 2,69 (=) – 2,28 (=)
OUS: xl: 2,15 - l: 1,90 - m: 1,70 - s: 1,32
GALLINA LLEUGERA: 0,06-0,08 (=)
GALLINA SEMIPESADA: 0,35 / 0,36 / 0,37 (=)
GALLINA PESADA: 0,36 (=)
GALL VIU: 0,03 (=)
ESTRUÇ: s.c.

Llotja de Vic (4-11-22)
PORC: 2,212 / 2,224 (-0,025)
GARRINS RAÇA: recollida: 28 / 30 (=)
PARTIDA GRAN: 63,50 / 65 (=)
ANOLLS (des de 351 kg): 5,37 / 5,21 / 4,98 / 4,69 (= / +0,02)
VEDELLS (fins a 350 kg): 5,42 / 5,22 / 5,03 / 4,81 (= / +0,02)
FRISONS (+ de 211 kg): 4,85 / 4,77 / 3,51 (+0,03)

S’ha constituït Engrup 22,
SL, dedicada a l’atenció, orientació i assessorament als
productors agroalimentaris,
coordinar serveis especialitzats per a la investigació
d’iniciatives i activitats de
promoció de la venda de
proximitat. Administrador:

S’ha constituït KMF Ventures, SL, dedicada a la consultoria informàtica i altres
activitats relacionades amb
les tecnologies de la informació i la informàtica. Administrador: Marc Fíguls Rovira.
Domicili: carrer Ató Bisbe,
12 A, 1-1. Capital inicial:
3.000 euros.

FRISONS (fins a 210 kg): 4,69 / 4,59 / 3,09 (+0.03)
VEDELLA (261/300 kg): 5,40/5,26/5,11/4,74/4,08 (=/+0,02)
VEDELLA (221/260 kg): 5,46/5,30/5,15/4,83/4,07 (=/+0,02)
VEDELLA (180/220 kg): 5,51/5,31/5,16/4,86/4,09 (=/+0,02)
VACA: 4,40 / 4,20 / 4,00 / 3,30 / 2,80 / 2,60 (+0,05 / =)
FRISÓ: 60 / 115 (=)
ENCREUAT: 120 / 240 (=)
TÒFONA NEGRA (€/quilo): s.c.

Mercolleida (3-11-22)
PORC VIU selecte: 1,671 (-0,019)
GARRÍ 20 kg: 46 (=)
XAI (23 a 25 kg): 4,25 (+0,05)
XAI (25 a 28 kg): 4,08 (+0,05)
OVELLA DE VIDA: 75/u (=)
BLAT PINSO: 380 (+5)
BLAT PA: 390 (+5)
MORESC: 350 (=)

ORDI LLEIDA: 356 (+1)
COLZA: 640 (+15)

Llotja de Barcelona (2-11-22)
GARROFA: 270/t (=)
GARROFA FARINA: 260/t (=)
SOJA PAÍS: 576/t (–8)
MORESC UE: 360/t (+10)
BLAT: 385/t (+11
ORDI PAÍS: 360 (+5)
FARINA DE PEIX: 1.550/t (=)
GIRA-SOL: 310 (=)
MILL: 520/t (=)
COLZA: 425/t (+7)
SORGO: s.c.

Grans del Lluçanès (31-10-22)
GRA DE COLZA EURONEXT: 604,75 (+7)

Empresa fundada el 1958
Més de 30 anys d’experiència en embassaments

FABRICACIÓ DE LA LÀMINA DE PVC I POLIETILÈ
- Embassaments d’aigua
- Impermeabilitzacions de terrasses,
cobertes, dipòsits, cimentacions

- Embassaments per a purins
- Tendals, fundes, dipòsits,
cortines industrials
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