
TRIBUNA EURAM
Figueres, 14 de juny de 2013. 21 h Hotel Empordà (Av.Salvador Dalí i Domènech,170. Figueres)

L'Alt Empordà vist per Quim Monzó
Els sopars col·loquis, TRIBUNA EURAM, esdevenen en un espai de reflexió on es posen de manifest els principals debats 
que es generen arreu del món, en l’àmbit polític, econòmic, acadèmic i empresarial, tot acostant aquests debats a la socie tat 
civil empordanesa.
Preu del sopar: 50 euros (Places limitades). Cal confirmar assistència al tel. 972 677 256 / euramemporda@gmail.com

www.euramemporda.ue
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Durant la celebració de l’entrega
dels guardons Premi Emprenedors
Alt Empordà 2013, van ser un dels
grans protagonistes amb un pro-
jecte basat en la construcció d’una
petita planta productora de bri-
quetes. Tenen el somni més a prop
i, després de parlar amb ells, que-
da clar que no el deixaran escapar.

Quin és l’inici d’un projecte com
Empornatura?

En el nostre cas va començar
abans de l’estiu del 2012 quan
l’Antoni m’explicava que, a la nos-
tra comarca, quan es cremen les
pomeres o s’arranquen, tota
aquesta fusta no s’aprofita. A par-
tir d’aquí ja vam començar a ru-
miar i el següent pas va arribar
quan vam començar a estudiar
tot el que envolta la biomassa.
Enmig de tota aquesta reflexió,
vam patir l’incendi de l’any pas-
sat i vam observar que tota la fus-
ta cremada es transportava fins a
Itàlia. Com era possible que no
s’aprofités, al seu lloc d’origen
tota aquesta matèria?

Finalment s’han decidit per una
planta que fabriqui briquetes. Què
és una briqueta?

La briqueta és un cilindre fa-
bricat amb fusta premsada que
utilitzes per a una caldera, estu-
fa, xemeneia o, fins i tot, una bar-
cacoa o un foc de llenya. Les pos-
sibilitats són molt àmplies. A més
a més, respecte a la llenya tradi-
cional, fa menys fum, no salten
espurnes, crema més temps...

Com és el procés de transforma-
ció de llenya normal a briquetes?

En primer lloc, has de contac-

tar amb algú que tingui maqui-
nària forestal, que treballi als bos-
cos i que, per exemple, faci la
poda selectiva, per, posterior-
ment, secar-la i triturar-la. Nos-
altres comprem això. Residu sec
i triturat de fusta. A partir d’aquí

ho passem per una màquina que
ho compacta tot plegat, ho enva-
sem i ho comercialitzem.

La fusta que es va cremar en l’in-
cendi de l’estiu passat era útil per
fabricar briquetes?

Sense cap mena de dubte.
Quins són els vostres perfils pro-

fessionals?
Programadora informàtica

(Montse) i mecànic d’avions (An-
toni).

O sigui que cap tipus de relació
amb el món de les briquetes i de la
biomassa?

És veritat, però ja teníem la
consciència mediambiental. Les
nostres feines són unes altres,
però aquesta filosofia i estima per
tot el que ens envolta la tenim des
de sempre. 

En quina fase del projecte us tro-

beu en aquests moments?
Està viu i van sortint coses bo-

nes i dolentes... Ara mateix enca-
ra és un model teòric sobre el qual
hem fet anàlisis econòmiques i
hem dissenyat mostres. 

De quina inversió inicial parlem?

Uns 60.000 euros.
En quin municipi teniu previst si-

tuar la planta de fabricació de les
briquetes?

Estava decidit que anés a Pera-
lada, en un espai que ens cedien i
que per això es convertien en so-
cis, Jordi Bonal i Susanna Mar-
tín, però hem tingut un proble-
ma. La demanda que tenim d’e-
nergia elèctrica no la rebíem al
punt on havíem decidit d’ins-
tal·lar la planta. Era un final de lí-
nia i, per la caiguda de tensió, no
teníem prou electricitat. Ara es-
tem buscant un altre local i ja te-
nim diverses ubicacions contro-
lades.

Quan preveieu començar a fabri-
car i comercialitzar briquetes?

L’objectiu passa per començar
a produir després de l’estiu per,
quan arribi el fred, ja tenir al ma-
gatzem producte per comercia-
litzar.

La biomassa és el futur?
En primer lloc hem de dir que

nosaltres estem molt més endar-
rerits que en d’altres punts, per
exemple, d’Europa. Però, a curt
termini, aquí també s’assumirà,
entre d’altres motius, pel preu
dels combustibles més utilitzats
en aquests moments. Fins ara no
ens preocupàvem.

I, a nivell de preus, la biomassa
és competitiva?

Sense cap mena de dubte. Les
factures de gas per escalfar la casa
es poden arribar a reduir a només
un terç. 

Per què us decidiu a presentar-
vos al Premi Emprenedors?

Creiem que el projecte és molt
maco i engrescador, però en cap
cas ens esperàvem guanyar. 

Què li diríeu a un emprenedor que
té una idea i no s’acaba de decidir?

Vivim sota la dictadura de la
por. Hem de trencar amb això i
creure en un mateix.R
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Antoni Armengol i Montse Clarós IMPULSORS EMPORNATURA

«Escalfar una casa amb briquetes és un
66% més econòmic que fer-ho amb gas»
Antoni Armengol i Montse Clarós aposten per la construcció d’una planta productora de briquetes. El projecte, que porta per nom
Empornatura, va ser el guanyador de la categoria Emprenedors de la darrera edició dels Premis Emprenedors Alt Empordà 2013 que
s’han entregat aquest mes de maig.

ENTREVISTA

Dídac Moreno
FIGUERES

Antoni Armengol i Montse Clarós aposten per la biomassa com a combustible del futur. ROGER LLEIXÀ

«Abans de l’estiu del

2012 ja ens estava voltant

pel cap la idea del projecte

Empornatura»

«Les briquetes són

cilindres de fusta per usar

en calderes, estufes,

xemeneies, barbacoes...»

«El nostre objectiu passa

per poder comercialitzar les

briquetes durant el darrer

trimestre de l’any»

«Ens vam presentar als

Premis Emprenedors

perquè creiem que tenim

un projecte engrescador»
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