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SAVASCO

Estructuració d’una filial per a la 
valorització transfronterera de les 
canyes de blat de moro i gira-sol 
per a la construcció



Context
Reptes mediambientals

33

 40% consum d’energia

 36% emissions de GEH

 47% del consum d’eneriga

 24% de les emissions de GEH

 1er consumidor de matèries primes no 
renovables

 1er productor de residus

Necessitat d’avaluar i reduir els 

impactes ambientals lligats al 

sector de la construcció.



Context
Beneficis ambientals dels materials d’origen biològic
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 Recursos locals, disponibles i renovables

 Sub-productes del sector agrícola o agroindustrial

 Emmagatzematge temporal de carboni biogènic

Captura per 
fotosíntesis

Emmagatzematge
Restitució per 
combustió o 

descomposició



• Gran activitat del sector de la construcció/rehabilitació en el territori POCTEFA

• Gran disponibilitat de tiges de gira-sol i blat de moro

A Occitània: 225.000t/a de canyes de gira-sol i 445.000t/a de canyes de blat de moro.

A Catalunya formen part dels 5 productes agrícoles amb major disponibilitat.

• Disponibilitat limitada i ruptura del subministrament local de cànem

Cànem 11.000 ha / Blat de moro 2.900.000 ha / Gira-sol 614.000 ha

Increment del cost de la matèria primera

• Gran potencial de les tiges de gira-sol i blat de moro per desenvolupar materials aïllants

viabilitat de la separació de les fraccions de la canya a l'escala industrial 

interès d’ambdues fraccions per a la formulació d’aïllaments i formigons vegetals

Context territorial
Oportunitats al territori POCTEFA

MEDULA EPS MEDULA EPS



Objectius

Estructurar una filial transfronterera de construcció sostenible basada en l'ús de 
canyes de gira-sol i de blat de moro per al desenvolupament de tecnologies 
innovadores que permetin la substitució de recursos naturals no renovables i/o poc 
disponibles.

→ Objectiu principal

→ Objectius especifics

• Desenvolupament de sistemes de recol·lecció i de transformació de les canyes 
de gira-sol i de blat de moro de cost moderat, per a la producció de granulats 
vegetals amb característiques controlades

• Formulació, posada en obra i caracterització de productes de construcció que 
incorporin aquests granulats vegetals.

• Identificació i posada en obra dels actors d'una filial transfronterera de valorització 
de les canyes de blat de moro i gira-sol per a materials de construcció

Mitjans 1,3 M€ - 24 mesos des de juny 2020 – 8 socis beneficiaris



SAVASCO

Consorci i pla d’acció



Consorci
Transfronterer / Universitat - Empresa



Consorci

4 cooperatives:

Transfronterer / Universitat - Empresa

4 socis universitaris:

LMDC Laboratoire Matériaux et 
Durabilité des Constructions Tarbes / 
Toulouse

LERASS Laboratoire d'Études et de 
Recherches Appliquées en Sciences 
Sociales Toulouse

GICITED - UPC Grup Interdisciplinar 
de Ciència i Tecnologia a l'Edificació
Barcelona

LCA - Agromat Laboratoire de Chimie 
Agro-Industrielle –Tarbes / Toulouse

SUSCAPE – URV SUStainable 
Computer Aided Process Engineering
Tarragona

Productors 

agrícoles

Constructors

Arquitectes



Consorci
Transfronterer / Universitat - Empresa

7 socis associats:

• Association régionale ecoconstruction du sud-ouest (ARÈS)

• Institut National Universitaire Jean-François Champollion (INUC) -SeriousGaming i 

EducationalTechnologies

• Envirobat Occitanie- xarxes professionals, promoure i difondre bones pràctiques i donar 

suport als actors i els seus projectes

• AuS, Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat del COAC

• House Habitat, CasaPassiva SL.

• ORíGENS,EscolaTaller deBioconstrucció

• Ecohabitarcoop.



Estructura del projecte
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ACCIÓ 2

Comunicació



Web del projecte
www.savasco-poctefa.eu
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Canal youtube
www.youtube.com



Xarxes socials
fb, linkedIn, tweeter, instagram



ACCIÓ 3

Recol·lecció i transformació de les 
canyes



Recol·lecció de les canyes
Transfronterer / Universitat - Empresa
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2 campanyes de recollida: 2020 i 2021

2020: segador (talla), enfilador (alinea) i remolc de càrrega automática (carrega)

2021: ensiladora (talla, tritura i carrega)

Ha permès millorar la qualitat (menys fils) i aumentar el rendiment (entre 1.5 i 2.3 t/ha) 



Transformació



ACCIÓ 4

Desenvolupament d’una solució 
constructiva a partir de les canyes



Desenvolupament de materials
Escala de laboratori

Caracterització

Físico – química dels granulats

Higrotèrmica i mecànica dels compostos  LMDC

Acústica, durabilitat i comportament al foc dels compostos  GICITED

Formulacions

Lligants inorgànics (reactiu/argilós) Lligants orgànics (biopolímers)



Desenvolupament de materials
Escala de laboratori

Probeta

Densidad 

promedio 

(g/cm3)

Conductividad promedio (W/m·K)

Superior Inferior Lateral Bloque

Arcilla - Corteza de 

girasol
0,4355 0,1012 0,0972 0,0979 0,0988

Arcilla - Girasol (todo) 0,4065 0,0952 0,0924 0,0894 0,0923

Arcilla - Maíz (todo) 0,4445 0,1105 0,0993 0,0978 0,1025

Arcilla - Cáñamo 0,4998 0,1113 0,1183 0,1238 0,1178

Cal - Corteza de girasol 0,3494 0,0768 0,0741 0,0748 0,0752

Cal - Girasol (todo) 0,3276 0,0685 0,0656 0,0699 0,0680

Cal - Maíz (todo) 0,3567 0,0737 0,0695 0,0672 0,0701

Cal - Cáñamo 0,4784 0,0809 0,0836 0,0858 0,0834



Desenvolupament de materials
Escala de paret

Morters alleugerits

A la llana  Optimització de formulacions: quantitat d’aigua, tipus de terra…

 Validació del sistema: suport, lligat entre capes…

 Seguiment de l’assecat: gruix projectat, tipus de suport, etc. 

Projectats



Desenvolupament de materials
Escala de paret
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Presència 

de fils

Projectat
Possibilitat 

de desfibrat
Abocat in-situ

Ric en 

hidrosolubles

Ric en 

hidrosolubles

Lligant 

reactiu

Lligant 

argilós
Lligant 

argilós
Lligant 

reactiu

Triturat canyes 

sense fils

Escorça Escorça

Triturat canyes 

sense fils
Triturat canyes 

amb fils
Triturat canyes 

amb fils

sí
no

no

no

sí

no

sí

Matèria prima vegetal



Desenvolupament de materials
Escala de paret

Blocs de terra alleugerida

 Optimització de formulacions: quantitat d’aigua, quantitat de fibra, densitat final del bloc

 Seguiment de l’assecat: condicions d’assecat, protecció de les fibres



Desenvolupament de materials
Escala de paret

Panells de gran format de terra alleugerida



Desenvolupament de materials
Escala de paret

Aïllants tèrmics – panells rígids



ACCIÓ 5

Disseny i construcció de dos 
prototips demostratius 
instrumentalitzats



Prototips demostratius
Prototip ETSAV

Granulat de medul·la
Aïllament insuflat en càmera

Escorça i argila
Mur de blocs de terra alleugerits

Escorça i argila
Mur de panells prefabricats de 

gran format

Panell aïllant de medul·la i 
bio-polimers
Sistema SATE (Rehabilitació)

Medul·la i calç
Morter alleugerit



Prototips demostratius
Prototip ETSAV



ACCIÓN 6

Identificació i enxarxament dels 
actors / ACV dels dels productes i 
de la filial / Desenvolupament de 
mòduls formatius.



Anàlisi de Cicle de vida
ACV granulats – definició del sistema

Production 

tournesol Récolte des 

tiges

Transformation des 

tiges

Mise en 

œuvreTiges

Graine

s

T

Extraction Terre / 

Production 

Chaux

Granulats

T

A1
Approvisionnement en 

matières premières

A3
Fabrication

A5
Processus de 

construction -

installation

A2 – Transport jusqu’au fabricant :

A4 – Transport jusqu’au site de construction :

T

T

T

A1-A3

Étape de PRODUCTION

A4-A5

Étape du 

PROCESSUS DE 

CONSTRUCTION

B1-B7

Étape d’UTILISATION

A4-A5

Étape de FIN DE 

VIE

Étapes du cycle de vie et modules pour l’évaluation des bâtiments (NF EN 

15804+A1)



Anàlisi de Cicle de vida
ACV granulats – definició del sistema

Unitat funcional: 
Produir 1kg de 
concentrat de medul·la 
de gira-sol (CM3)



Activitats realitzades
Accions 3 i 4

SAVASCO: primeras muestras y ensayos

https://www.youtube.com/watch?v=C2X-n_ighv4



