
15/12/2015  17:36h Usuario: llgarciaPublicación: ESPECIAL NADAL 2015 Sección: Especial
Página: Página 7 Edición: Soller

Soller

12

Divendres, 18 de desembre del 2015

SÓLLER 13SÓLLER
Divendres, 18 de desembre del 2015

s’eliminen gasos fent bio-
char, sinó que es fixa car-
boni i es redueix la quanti-
tat de CO2 emès a l’at-
mosfera com passa amb
la descomposició natural
de qualsevol biomassa o,
per exemple, el compost.

-Fent biochar, no pro-
duïremmés fum?

- Les partícules menors
de 5 micres formen el
fum, entren en els pul-
mons, causant la malalties
respiratòries, molt comu-
nes a Sóller. Biochar
«crema el fum», sent una
combustió molt eficaç, i
així elimina les partícules.
És important destacar que
aquí parlem de cremar bi-
omassa amb el procés de
piròlisi. Evidentment, si
cremammaterials no pro-
vinents de biomassa, com
per exemple plàstics, es
causen gasos molt tòxics, i
molt perillosos per respi-
rar, però això ja és un altre
tema.

-Quin tipus de residus
es poden utilitzar?

- En principi tot tipus
de residus de biomassa,
podes, talls... i també resi-
dus orgànics de casa, però
han d’estar ja secs.

- Cal fer alguna ins-
tal·lació complicada?

- Hi hamoltes alternati-
ves en forns de biochar, la
més senzilla i econòmica
és la que es fa reciclant bi-
dons.

- Existex el biochar de
risidus animals?

- També hi ha la possibi-
litat de produir biochar
amb restes animals, i espe-

cíficament els ossos. És in-
teressant pel seu alt con-
tingut de minerals (fòsfor
i magnesi entre d’altres).
Però el procés de carbonit-
zar restes animals és bas-
tant més complicat que el
procés basat en restes ve-
getals, pel risc de contami-
nació de les restes ani-
mals, per la qual cosa no
es recomana fora de con-
dicions molt controlades.

- Com resumiries els
avantatges ambientals
d’aquest procés?

- Sobretot és una ajuda
a la gestió dels residus or-
gànics i, en l’agricultura,
redueix la necessitat de
fertilitzants i de conreu,
incrementant la vida mi-
crobiana del sòl i ajudan a
retenir l’aigua a la terra.
D’altra banda redueix o
elimina la producció de
fums durant les cremes i
les emissions de gasos
tòics. Finalment és pot fer
servir per generar energies

renovables (biogàs, electri-
citat, calor...).

- A Sóller, hi ha hagut
interès entre agricultors?

- Tots els que han parti-
cipat d’alguna manera en
els més de cinc tallers que
s’han fet aquests darrers
dos anys (a la
Cooperativa, al centre
Cap Vespre, a
Ecovinyassa, Escola
Ecològica Ses Marjaddes, a
la bodega de Biniaraix,
etc.) s’han interessat molt,
i molts d’ells ja fan el seu
propi biochar. A
Ecovinyassa hem pogut
fer una prova de camp
amb resultats molt posi-
tius pel que fa a qualitat i
quantitat de la collita.

- Creus que a un lloc
com Sóller la producció
generalitzada de biochar
suposaria avantatges pel
Medi Ambient?

- Sí. A més de tot el que
ja s’ha esmentat, en el cas

concret de Sóller s’elimi-
narien els fums nocius i
tòxics, causa de malestar i
malalties. A més, cal res-
saltar els beneficis de mi-
llorar els sòls productius
de la Vall per poder asse-
gurar una producció orgà-
nica i local.

- Realitzes algun tipus
de divulgació o forma-
ció?

- Constantment cerc
oportunitats per parlar i
divulgar informació sobre
com podem ser més sos-
tenibles, autosuficients i
resilients. El projecte que
actualment m’ocupa és
d’establir iniciatives, asso-
ciacions, empreses o simi-
lars, amb o sense ànim de
lucre, per a la col·lecta de
biomassa seca i de cases
per produir terra fèrtil i
energia per a petites ciu-
tats, pobles, i finques.
Aquests projectes s’estan
desenvolupant a
Alemanya, Brasil, i aquí a

Espanya m’agradaria des-
envolupar un projecte a la
Vall de Sóller.

- Algun en concret?
- N’he parlat amb el re-

gidor de Medi Ambient,
Pep Ll. Puig per fer una in-
formació amb demostra-
ció a principis del nou
any. L’Ajuntament s’hi ha
mostrat interessat.

-Com sorgí la comuni-
tat «Diàlegs de la Vall
Sagrada» que has impul-
sat des de Sóller?

- Ara no ésmés que una
petita comunitat informal
de persones interessades
en el Medi Ambient que
va sorgir després d’un dià-
leg fa dos anys i que se-
guesc divulgant com a
base per a més diàlegs
sobre Energia, Economia,
i Ecologia, tot a través
d’una conscienciació més
gran en aquests temes. El
nom és una inspiració del
que veig i sento en aques-
ta Vall, una Vall Sagrada!

- Vols afegir alguna
cosa més?

- Només dir que la
meva feina és la sensibilit-
zació en aquests tres grans
temes. El nostre planeta i
societat es troben en una
situació crítica i les soluci-
ons depenen de com en-
frontem aquests reptes.
Cerc entendre la relació
entre Energia, Economia, i
Ecologia per treballar amb
solucions concretes que
puguin millorar la meva
vida i la vida de les comu-
nitats on visc i així crear
exemples que poden ser
aplicades universalment.
Biochar ofereix molts be-
neficis, tant per al medi
ambient com per a la hu-
manitat que també fa part
d’aquest entorn, del pla-
neta, encara que sembla
que ja ho hem oblidat.

meva mare viu també
aquí des de 1973. Jo he
‘tornat’ fa dos anys, però
seguesc amb les meves ac-
tivitats professionals,
principalment a Suècia,
Alemanya i el Brasil.

- Sabem que estàs tre-
ballant per donar a co-
nèixer a Mallorca la tèc-
nica i l’aplicació de
l’anomenat «biochar».
Ens pots explicar què és i
per a què serveix?

- És complex d’explicar
i alhora senzill. El biochar
d’origen vegetal o “PBC”
(Plant Based Biochar) és
unmillorador de sòls amb
alt contingut orgànic i
d’elevada micro i meso-
porositat, amb una capaci-
tats de retenció d’aigua,
nutrients i fixació de
Carboni atmosfèric relati-
vament altes, però gairebé
sense efecte fertilitzant
sobre el sòl.

- Doncs , en què pot
beneficiar l’agricultura?

De l’activitat microbia-
na a la terra. Biochar és
com un «hotel de cinc es-
trelles» per als microorga-
nismes que actuen de ca-
talitzadors en l’intercanvi
de nutrients per a les plan-
tes.

- Com es produeix?
- A partir de biomassa

vegetal amb un tracta-
ment tèrmic reductor ano-
menat piròlisi, que es pro-

dueix entre 450ºC-800ºC
baix condicions de pressió
negativa i amb emissió at-
mosfèrica reduïda si es
compara amb l’emissió at-
mosfèrica «natural» que
passa en la descomposició
de tota biomassa a la terra.

- I els seus beneficis?
- Produït adequada-

ment té la capacitat de res-
taurar l’equilibri natural
del sòl i millorar el rendi-
ment dels cultius mitjan-
çant una millor retenció

d’aigua i nutrients, el que
comporta una major tole-
rància a la sequera i un
major rendiment en la
producció de cultius pel
augment de la fertilitat del
sòl. Aquestes característi-
ques el fan molt apte per
al cultiu orgànic,reduint o
fins itot eliminant la ne-
cessitat de fertilitzants,
pesticides i herbicides no
orgànics. Té, per suposat
molts altres avantatges
mediambientals.

- Es tracta d’una cosa
nova o d’una tècnica ja
coneguda?

-Antigament en molts
llocs del món s’usava
aquesta tècnica. Va ser ini-
cialment descoberta a les
terres de l’Amazones, al
Brasil, on es coneix com
«Terra Preta». Aquí a
Mallorca també es conei-
xien els beneficis dels ano-
menats «formiguers», be-
neficis que no obstant
això provenien d’altres
factors.

- Un dels problemes
que tenim a la Vall són
les cremes de poda a l’hi-
vern. La producció de bi-
ochar produeix gasos o
fums d’aquest tipus?

- Un detall. Fum són
partícules, al contrari de
gasos que són invisibles.
Amb biochar elimines
gasos molt tòxics com
l’òxid nitrós i el metà,
convertint-los en CO2. No

LL. G.

Christer Söderberg
és de nacionali-
tat sueca però ha
viscut i crescut

en nou paisos diferents,
inclosa Espanya, des de
que tenia 6 anys. Assegura
que se sent «arrelat a
molts llocs del món».
Christer Söderberg va es-
tudiar economia a les uni-
versitats de Texas (UTSA) i
d’Estocolm. Home princi-
palment emprenedor, ha
fundat empreses als Estats
Units, a Espanya, a Àustria
(empresa i fundació), a
Hong Kong, a Suècia (tres
empreses i una fundació),
i al Brasil, com a director
d’una multinacional
Sueca. El 2002, al Brasil,
va quedar desil·lusionat
amb el món corporatiu i
del «business as usual» i
va ser llavors que va co-
mençar el que ell anome-
na «el meu camí de de
desenvolupament perso-
nal». Es va convertir en
«coach» i va estudiar di-
verses tècniques i eines
encaminades a desenvo-
lupar un lideratge basat
en el respecte a l’individu,
la societat i el medi ambi-
ent.

«El biochar ajudaria a reduir els
fums i els gasos tòxics a la Vall»
Christer Söderberg divulga a Sóller els avantatges d’aquest derivat de la biomassa vegetal

● La tècnica del
biochar s’usava
des d’antic al
Brasil i també a
Mallorca

Christer és economista i treballa per entendre la relació entre Energia, Enconomia i Ecologia.

- Des de quan vius a
Mallorca, i a Biniaraix?

- He viscut a Mallorca
en diversos períodes, des
de l’any 1973. Tenc una
filla -Alexanda- que va
néixer aquí el 1989, i la

● A Sóller ja hem
fet més de cinc
tallers i a
tothom li ha
interessat molt

Christer amb alguns forns de biochar casolans utilitzats a Sóller.


