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30 ANyS AVANçANT JUNTS EN LA FORMACIó FORESTAL

Aquesta ha estat l’edició número trenta de les Jornades Tècniques Silvícoles Emili 
Garolera. Tot mirant enrere flueixen els records de les jornades d’anys anteriors, les 
experiències viscudes durant totes aquestes edicions i les anècdotes explicades pels que 
les van començar la primavera de l’any 1984. De les trobades inicials entre uns quants 
propietaris per comentar i compartir experiències pròpies, les jornades han anat evolu-
cionant amb la incorporació de nous propietaris, d’estudiants, d’enginyers i tècnics que 
sortien de les  universitats i escoles de formació, però en tot cas i durant aquests 30 anys, 
les Jornades sempre han mantingut aquest esperit de formació pràctica i de transferèn-
cia de coneixement aplicat a un format que encara avui gaudeix d’una gran acceptació.

Està clar, que llavors corrien altres aires i eren altres temps. Actualment, la situació 
global fa que la gestió forestal sostenible sigui un veritable repte per a propietaris i 
gestors, més encara quan els rendiments de la fusta, ara per ara l’únic producte forestal 
que reverteix les seves rendes en la gestió i millora dels boscos són molt migrats. Però 
també són aquestes circumstàncies, valgui l’ocasió de dir que tampoc no són tan estra-
nyes ni desconegudes pel sector forestal, les que ens obliguen a ser més exigents i més 
resolutius en la gestió (reducció de despeses) i en la comercialització dels productes. I és 
aquí on les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera tenen la seva missió fonamental: 
explicar, donar a conèixer i comunicar experiències i alternatives en la gestió dels boscos 
per assolir la seva millor tècnica i màxima eficiència, i divulgar noves oportunitats de 
mercat, ja sigui amb la possibilitat d’integrar les rendes dels productes forestals no fus-
ters, o bé amb la tria i selecció de les diferents qualitats de fusta que es poden destinar a 
diferents mercats que valorin el producte en funció dels seus usos i aplicacions. Per tant, 
la consolidació dels mercats actuals i l’obertura de nous mercats són una oportunitat 
pels boscos i hem de seguir oferint alternatives de gestió que satisfacin aquestes noves 
i diverses demandes. 

La publicació que teniu a les mans, és la part final de tot el procés de transferència 
de coneixement que s’inicia amb cada una de les visites tècniques que formen part de 
cada edició de les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera i acaba amb la redacció 
i elaboració del document resum de totes les comunicacions. En aquesta edició i en 
motiu d’haver arribat a la XXX edició, incorporem addicionalment tot el recull de llibres 
realitzats des de l’any 2002.

Esperem que aquest recull tècnic i expressió escrita del coneixement i experiència 
divulgada en les diferents jornades d’aquesta XXX edició, i de les onze anteriors, sigui 
d’ajuda en la gestió i millora dels boscos.

Hem d’agrair a les diferents institucions, entitats, administració, centres de formació, 
col·lectius professionals i empreses que amb el seu suport durant tots aquests anys mos-
tren i continuen mostrant aquesta sensibilitat cap a la gestió dels boscos i col·laboren 
en fer possible la continuïtat d’aquesta iniciativa de referència pel que fa a la formació 
i transferència del coneixement que s’ha celebrat al llarg dels darrers 30 anys.

I finalment, no seria just acabar sense destacar ni reconèixer la tasca de totes les per-
sones que donen vida a les trobades: participants, tècnics i coordinadors, els quals tots 
junts fan possible la realització de les jornades i la publicació d’aquest llibre i sense retre 
un sentit i merescut homenatge als fundadors de les Jornades Tècniques Silvícoles: Emili 
Garolera, Miquel Massaneda, Josep M. de Ribot i Eloy González els quals van aconseguir 
plasmar una idea i una necessitat en una realitat que s’ha mantingut durant trenta anys 
ininterrompudament com a punt de trobada i formació en el sector forestal català.

Josep M. Tusell

Responsable Àrea Tècnica
Consorci Forestal de Catalunya

presentació
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Introducció: la producció de 
fusta de qualitat

Les frondoses productores de fusta de qualitat 
són una alternativa de diversificació de produc-
cions per a finques agrícoles i forestals. Es tracta 
d’un tipus de producció molt versàtil, amb moltes 
opcions d’adaptació a diferents tipus de terrenys 
i de capacitats de gestió: des d’un maneig exten-
siu en un fons de vall forestal fins a grans plan-
tacions fertirrigades, hi ha una gran varietat de 
dissenys i itineraris de gestió.

Les principals espècies emprades a les nostres 
condicions, i de les que hi ha més disponibilitat 
de material vegetal seleccionat per a fusta de 
qualitat són la noguera (Juglans sp.) (fotografies 
1 i 2) i el cirerer (Prunus avium). Entre d’altres 
espècies de gran interès potencial, tot i que 
menys emprades fins el moment, destaquen els 
freixes de fulla gran i petita (Fraxinus excelsior i 
F. angustifolia), la perera (Pyrus sp.), el fals plàtan 
i l’auró (Acer pseudoplatanus i A. campestre) la 
moixera i la servera (Sorbus torminalis i Sorbus 
domestica) i el lledoner (Celtis australis).

ITINERARIS TÈCNICS EN 
PLANTACIONS DE NOGUERA 
PER A LA PRODUCCIó DE 
FUSTA DE QUALITAT

Jaime Coello Gómez > Enginyer de Forests. Àrea de Gestió Forestal Sostenible, CTFC

 RESUM

Les frondoses productores de fusta de qualitat suposen una interessant alternativa productiva 
per a terrenys forestals d’elevada qualitat i per d’altres on es vulgui complementar o substituir 
l’activitat agrícola o ramadera. En aquesta jornada es revisen els principals aspectes referents 
a l’interès, condicionants de gestió i diferents itineraris tècnics (disseny de plantació i tipus de 
gestió) d’aquestes plantacions, amb èmfasi en l’espècie més emprada: la noguera. Es presenten 
plantacions en diferents tipus de terreny, amb diverses combinacions d’espècies i amb intensitat 
de gestió variable: plantacions lineals en sots, plantacions amb reg en antics bancals agrícoles, 
sistemes mixtes amb espècies ornamentals i silvopastoralisme, plantacions en fons de vall forestal 
i sistemes mixtes amb pollancre i noguera.

Fotografia 1> Noguera híbrida de 30 anys (Midi-Pyrénées, 
França).
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Itineraris tècnics en plantacions de noguera per a la 
producció de fusta de qualitat

Cada espècie té els seus requeriments ecològics, 
matisats per la procedència concreta del mate-
rial. En qualsevol cas, totes aquestes espècies 
es veuen afavorides per una sèrie de condicions 
comunes:

> Clima suau, amb bona provisió d’aigua (almenys 
600 mm anuals) i una sequera estiuenca míni-
ma o nul·la. Les necessitats hídriques són supe-
riors en el cas del cirerer, el freixe de fulla gran 
i el plàtan fals.

> Sòl profund i fresc, ric en nutrients, de tex-
tura equilibrada i pH pròxim a la neutralitat. 
L’entollament impossibilita la producció de la 
majoria d’espècies.

> Gestió adequada: amb mesures per evitar 
l’efecte nociu de la vegetació competidora, la 
fauna i la sequera.

> Altres: posició fisiogràfica favorable: protegi-
da de vents, solejada en estacions humides, 
orientació fresca en estacions caloroses.

Producte objectiu: fusta per a fullola

La rendibilitat d’una plantació d’aquestes espè-
cies ve determinada principalment pel volum de 
fusta que es pot destinar a indústries de qualitat, 
principalment, de fullola. Aquesta destinació exi-

geix aconseguir canons rectes, homogenis, cilín-
drics i amb un percentatge mínim de nusos, que 
han de tenir petites dimensions. A la taula 1 es 
mostren les dimensions mínimes de les principals 
destinacions industrials de la fusta de frondoses 
i el preu aproximat de les dues espècies més 
emprades: noguera i cirerer.

Es pot apreciar l’increment considerable del preu 
quan l’arbre es pot destinar a fullola. Per tal 
d’aconseguir fusta d’aquesta qualitat és impres-
cindible aplicar:

> Podes de guiat: fomenten una guia terminal 
única, ben definida i vigorosa, sense compe-
tència de branques laterals. Aquesta poda 
s’aplica fins assolir l’alçada objectiu de canó: 
entre 2,5 i 6 m, en funció de la qualitat de 
l’estació i la intensitat de gestió que es pugui 
aplicar. Aquesta poda permet crear un tronc 
dret i recte.

> Podes de qualitat: s’eliminen les branques que 
arribin a 2,5 – 3 cm de diàmetre a la seva base, 
fins assolir l’alçada objectiu de canó. Aquesta 
poda permet crear un tronc llarg i amb nusos 
de dimensions molt reduïdes.

> Aclarides: consisteixen en eliminar els arbres 
que puguin arribar a competir amb els millors 
de la plantació. L’objectiu és garantir que els 
arbres de més qualitat creixen sense compe-
tència, amb una bona insolació de la capçada. 
D’aquesta manera, es manté una taxa de crei-
xement en diàmetre adequada.

La noguera per a la producció 
de fusta de qualitat

La noguera (Juglans sp.) és l’espècie productora 
de fusta de qualitat més emprada en plantacions 
a les nostres condicions. L’extraordinària qualitat 
de la seva fusta i la disponibilitat d’arbres (en 
general, dispersos) de grans dimensions, emprats 
a gran part d’Europa prop de zones habitades va 
afavorir el seu ús per fer mobles de gran quali-
tat i durabilitat. A més, es tracta d’un material 
vegetal de creixement relativament ràpid, que es 
pot plantar en àrees obertes, per la qual cosa ha 

Taula 1> Dimensions mínimes d’un tronc per a cada categoria de qualitat, i preu de la noguera i el cirerer

Fullola Serra 1a Serra 2a

Diàmetre normal > 45-50 cm > 35-40 cm > 25-30 cm

Longitud de la trossa > 250 cm > 250 cm > 200 cm

Preu noguera 600-1200 €/m3 200-250 €/m3 100-150 €/m3

Preu cirerer 450-900 €/m3 150-200 €/m3 60-100 €/m3

Fotografia 2> Plantació de noguera de 12 anys (Solsonès).
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estat considerada en moltes de les reforestacions 
fetes en terrenys agraris des dels anys 90. Com a 
resultat d’aquest interès, es disposa al mercat de 
diferents materials seleccionats específicament 
per a la producció de fusta de qualitat, la qual 
cosa ha promogut encara més la seva utilització. 
Actualment s’empren principalment tres tipus de 
materials de noguera:

> Noguera comuna (Juglans regia): ben adap-
tada a les nostres condicions, però el seu ús 
està limitat per la sensibilitat a les malalties i 
la dificultat per trobar material seleccionat per 
fer fusta de qualitat.

> Noguera americana (Juglans nigra): potencial-
ment interessant només per a plantacions en 
condicions humides, degut a les seves elevades 
necessitats d’aigua.

> Noguera híbrida (Juglans x intermedia), on 
destaquen les progènies Mj-209xRa i Ng-23xRa: 
molt vigorosa, seleccionada per la seva confor-
mació i dominància apical i per una brotada 
tardana que evita danys per gelades primave-
renques. 

Les principals particularitats de cadascun d’aquests 
materials vegetals es mostren a la taula 2.

A la figura 1 es mostren els requeriments gene-
rals de la noguera comuna i híbrida. Adaptat de 
Coello et al. (2009).

Principals amenaces d’una plantació de noguera

Els tres factors principals que poden posar en 
perill el bon funcionament d’una plantació de 
noguera a les nostres condicions són:

> Vegetació competidora: dificulta l’accés a l’ai-
gua i els nutrients, especialment durant els 
primers anys de la plantació, durant els quals 
és imprescindible aplicar mesures per mitigar el 
seu efecte: les mesures poden ser preventives 
(encoixinament o mulch) (fotografia 3) o d’apli-
cació reiterada (estassada física o química).

> Fauna: tot i que la noguera no és una espècie 
especialment cercada per aliment per la fauna 
herbívora, convé protegir els arbres, especial-
ment durant els primers anys. Cal evitar danys 
en el tronc per fregament deguts principal-
ment al senglar, cérvol i cabirol. Les principals 
tècniques són protectors individuals (fotogra-
fia 4) o perimetrals (tanca o filat elèctric), en 
funció de la densitat i superfície de plantació i 
de l’orografia.

> Sequera: la noguera té una bona tolerància 
a la sequera estiuenca, tot i que la seva pro-
ductivitat es pot veure compromesa. En cas de 
sequera extrema convé preveure la possibilitat 
d’aplicar regs de suport.

Taula 2> Principals requeriments ecològics dels materials vegetals de noguera emprats per a fusta de qualitat (Lestrade et al., 2012).

Necessitat 
aigua

Sensibilitat 
entollament 
temporal

Sensibilitat 
a calcària 
activa

Sensibilitat 
vent

Sensibilitat a 
sequera

Sensibilitat 
competició 
per la llum

Noguera comuna Mitjana Alta Baixa Mitjana Baixa Alta

Noguera americana Alta Baixa Mitjana Alta Alta Mitjana

Noguera híbrida Mitjana Mitjana Baixa Mitjana Mitjana - baixa Mitjana

Figura 1> Requeriments generals de la noguera comuna i híbrida.

Argilosa Llimosa-argilosa Llimosa-arenosa ArenosaLlimosa o franca

Altitud (m)

Profunditat del sòl (cm)

pH

Textura

Temp. mitjana anual (ªC)

Precipitació anual (mm)

Precipitació estival (mm)

Condicions adequades Condicions molt limitants
Condicions una mica limitants Condicions no adequades
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Itineraris tècnics en plantacions de noguera per a la 
producció de fusta de qualitat

Productivitat i torn

A la taula 3 es mostra la productivitat esperada 
d’una plantació de noguera per a fusta de quali-
tat, en tres tipus d’estació diferent:

> “Estació excel·lent”: compleix sobradament els 
requeriments de l’espècie, i es disposa de la 
possibilitat de fer regs de suport per accelerar 
el creixement.

> “Estació bona”: compleix satisfactòriament 
tots els requisits de l’espècie.

> “Estació mitjana”: amb alguns factors climàtics 
o edàfics al límit de tolerància de l’espècie.

Fotografia 4> Protector individual de malla, el més adequat 
en condicions mediterrànies, per la seva ventilació, baix preu i 
facilitat d’instal·lació.

Fotografia 3> El mulch és una tècnica barata i molt eficient 
per evitar l’efecte negatiu de la vegetació competidora, a més 
de reduir l’evaporació.

Taula 3> Producció esperada d’una plantació de noguera, en funció de la qualitat de l’estació. Adaptat de Coello et al. (2009).

 Estació excel·lent Estació bona Estació mitjana

Edat Diàmetre normal 
mitjà (cm)

Densitat màxima 
(peus/ha)

Diàmetre normal 
mitjà (cm)

Densitat màxima 
(peus/ha)

Diàmetre normal 
mitjà (cm)

Densitat màxima 
(peus/ha)

5 8 400 4 400 1,7 400

10 16,4 322 9,6 400 4,9 400

15 24,1 197 15,4 349 8,8 400

20 31,1 142 21,1 233 13 400

25 37,3 112 26,6 173 17,2 303

30 42,9 94 31,7 138 21,2 232

35 47,8 82 36,5 115 25,1 187

40 52,1 73 40,8 100 28,7 157

45 56 67 44,8 89 32 137

50 59,3 62 48,4 80 35 122

55 62,3 58 51,7 74 37,8 110

60 64,9 55 54,6 69 40,3 102

65 67,2 53 57,3 65 42,5 95

70 69,1 51 59,7 61 44,6 89

75 70,9 49 61,8 59 46,4 85

80 72,4 48 63,7 57 48 81
Negreta: edat aproximada a la que el diàmetre supera els 45 cm de diàmetre normal mínims per a la indústria de fullola.
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Itineraris tècnics amb noguera

Existeix una gran diversitat d’itineraris tècnics 
amb plantacions de noguera, que permeten 
adaptar la seva utilització a la superfície dispo-
nible, tipus i qualitat del terreny, i a la capacitat 
tècnica i econòmica del propietari o gestor (taula 
4). El disseny de la plantació s’ha de definir 
tenint en compte el manteniment i la gestió que 
es podrà aplicar durant les dècades que estigui 
previst que duri la plantació. Aquests itineraris 
són aplicables a altres espècies de frondoses pro-
ductores de fusta de qualitat.

Elecció de la densitat

La densitat de plantació es tria en funció de 
la capacitat d’inversió inicial i de gestió que es 
pugui aplicar: les densitats baixes permeten 
reduir la inversió inicial i de manteniment (podes 
durant els primers anys), així com fer cultius 
intercalars. Les plantacions denses, sobre les 
quals cal aplicar més aclarides, donen més opci-
ons per triar els arbres de la plantació amb millor 
conformació i vigor. Les densitats més comunes 
en plantacions pures solen ser d’uns 280 – 400 
peus/ha (6x6 – 5x5 m).

Elecció de la intensitat de gestió

La intensitat de gestió ve marcada principalment 
per dos factors:

> Capacitat tècnica i d’inversió per part del pro-
pietari.

> Cost d’oportunitat del terreny: un petit bancal 
amb mala accessibilitat o un fons de vall fores-
tal tenen un cost d’oportunitat menor que un 
terreny d’elevada qualitat agronòmica i amb 
instal·lacions de reg en les proximitats.

Una major inversió en gestió (principalment, apli-
cació de regs i fertilitzacions) pretén escurçar el 
torn de tallada o possibilitar el cultiu de noguera 
en àrees massa seques. Cal valorar, abans de fer 
la plantació, si la inversió necessària durant tot el 
torn compensarà l’increment de la productivitat, 
ja que un major creixement implica una major 
necessitat d’aplicar podes i estassades, i d’instal-
lar aspres.

L’esquema productiu més intensiu correspondria 
a les plantacions fertirrigades, on els arbres estan 
monitorejats en detall per optimitzar l’aplicació 
de regs i fertilitzants, amb l’objectiu de reduir 
al màxim el torn; aquest esquema és assumible 
principalment per empreses d’inversió forestal 
que fan plantacions de desenes d’hectàrees. Un 
esquema de gestió intensiu però més assumible 
per a molts propietaris és la instal·lació d’un sis-
tema “tradicional” de reg amb degotadors. Per 
últim, es pot plantejar una plantació extensiva, 
on el reg es consideraria una mesura extraor-
dinària, aplicada únicament en cas de sequera 
extrema.

Taula 4> Resum dels principals itineraris de plantació amb noguera.

En funció de la 
densitat

Densitats baixes - definitives

Densitats mitjanes

Densitats elevades

En funció de la 
intensitat de 
gestió

Plantacions fertirrigades

Plantacions amb instal·lació de reg

Plantacions sense reg

En funció de 
la composició 
d’espècies

Plantacions amb un únic producte objectiu: fusta de qualitat Pures

Mixtes

Amb espècies acompanyants

Plantacions forestals amb diversos productes objectiu Amb xop per a desenroll

Amb cultius energètics

Amb espècies ornamentals

Altres dissenys Sistemes agroforestals

Sistemes silvopastorals

Plantacions en ambient forestal
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Itineraris tècnics en plantacions de noguera per a la 
producció de fusta de qualitat

Composició d’espècies (I): plantacions 
amb un únic producte objectiu: fusta 
de qualitat

Existeixen diferents dissenys de plantacions ori-
entades exclusivament cap a la producció de 
fusta de qualitat (taula 5).

Composició d’espècies (II): 
plantacions forestals amb diversos 
productes objectiu

L’objectiu d’aquestes plantacions és avançar i 
diversificar les rendes de la plantació, amb pro-
ductes de curta rotació. Les barreges poden ser 
temporals (a l’inici de la plantació de noguera, 
per aprofitar l’espai disponible entre fileres) o 
permanents (reservant un espai per a les diferents 
produccions durant tot el torn de la noguera). Cal 
dissenyar aquestes plantacions de manera que 
es puguin gestionar les diferents produccions de 
manera independent, sense que una espècie sigui 
un impediment per a la gestió òptima de l’altra. 
La manera més eficient de barrejar produccions 
és, per tant, per fileres. Algunes de les principals 
combinacions amb noguera són:

> Plantacions mixtes amb xop per a desenroll: en 
terrenys destinats habitualment a la populicultu-
ra (fotografia 8). El pollancre genera les primeres 
rendes i a més fa un acompanyament lateral a 
la noguera, que redueix l’emissió de branques 
laterals i millora el microclima en que creix. La 

distància entre fileres de xop i de noguera sol ser 
d’entre 7 i 9 m (Vidal i Becquey, 2008).

> Plantacions mixtes amb espècies llenyoses per 
a biomassa: aquestes espècies es tallen periò-
dicament de manera mecanitzada, per gene-
rar rendes a curt termini. També afavoreixen 
l’acompanyament lateral de la noguera i un 
microclima favorable.

Taula 5> Dissenys de plantacions destinades exclusivament a la producció de fusta de qualitat.

Disseny Pures Mixtes Amb espècies acompanyants

Fonament Una única espècie o 
material vegetal

Dos o més espècies de 
frondoses productores de 
fusta de qualitat

S’empren espècies únicament per millorar 
la qualitat o productivitat de la noguera: 
fixadores de nitrogen, ombratge lateral, etc.

Interès / 
quan es 
recomana

Àrea homogènia, garanties 
d’adaptació d’un material 
vegetal de molta qualitat

Diversificació de riscos 
i productes; certes 
combinacions permeten 
minimitzar la competència

Les espècies fixadores de nitrogen o 
generadores d’humus de qualitat milloren 
la fertilitat del sòl; els arbres plantats per fer 
un ombratge lateral faciliten la poda

Fotografies

Fotografia 5> Plantació 
pura de noguera (Baix 
Empordà)

Fotografia 6> Plantació 
mixta de noguera i cirerer 
(Solsonès)

Fotografia 7> Noguera sense (esquerra) 
i amb (dreta) acompanyament de vern 
(Sud de França). Es pot apreciar l’efecte 
fertilitzador degut al vern

Fotografia 8> Sistema mixt xop + noguera (Maresme). 

Fotografia 9> Sistema mixt de noguera amb palmeres 
(Trachycarpus fortunei) amb finalitat ornamental (Selva).
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> Plantacions mixtes amb espècies ornamentals 
(“viver sota arbrat”): un dels avantatges de 
moltes espècies ornamentals és que hi ha un 
cert marge per triar el moment en que són 
extretes de la plantació, en funció de la situa-
ció del mercat (fotografia 9).

Altres dissenys (I): Sistemes 
agroforestals

Aquests sistemes consisteixen a combinar en l’es-
pai i el temps la producció agrícola i fustanera. 
Aquesta combinació es basa en les interaccions 
positives entre arbres i cultius: els arbres es 
beneficien de la gestió agrícola (fertilitzacions, 
absència de competència desprès de la collita 
en cas d’espècies anuals) i el cultiu es beneficia 
de la presència dels arbres: menor velocitat del 
vent i, per tant, de la transpiració, els arbres 
aporten matèria orgànica (fullaraca) i recirculen 
nutrients i aigua de capes profundes del sòl. Com 
a conseqüència, aquests sistemes solen ser prop 
d’un 30% més productius que si es realitzessin 
les produccions agrícola i forestal de manera 
aïllada (Dupraz i Liagre, 2008). A més, hi ha una 
sèrie d’avantatges a nivell ambiental: les arrels 
dels arbres filtren l’excés de fertilitzants i per 
tant ajuden a mitigar els impactes sobre aqüífers 
i sòls; els arbres serveixen de refugi per a fauna 
d’interès per a l’agricultura (depredadors de pla-
gues). Degut a aquests avantatges, a França hi ha 
més de 3.000 ha plantades amb aquests sistemes. 

Altres dissenys (II): Sistemes 
silvopastorals

Aquests sistemes impliquen la combinació de pro-
duccions forestal i ramadera en el mateix espai i 
temps. A l’igual que en el cas dels sistemes agrofo-
restals, es busca incrementar la productivitat glo-
bal del terreny mitjançant les interaccions positi-
ves entre arbres i animals: els arbres es beneficien 
de la matèria orgànica i els nutrients aportats per 
les dejeccions dels animals, i aquests troben refugi 
del sòl i el vent sota els arbres. En aquests sistemes 
cal protegir els arbres dels danys dels animals.

Altres dissenys (III): Plantacions en 
ambient forestal

Els terrenys forestals presenten heterogeneïtats 
(pendent, orientació, fisiografia) que suposen 
variacions molt significatives de les condicions 
del medi, tot i que sigui a petita escala. D’aquesta 
manera, és possible trobar dins dels nostres bos-
cos àrees amb una disponibilitat d’aigua o una 
profunditat del sòl considerablement superiors a 
les predominants a la zona: fons de vall, antigues 
terrasses o bancals, racons amb una orientació 
especialment favorable, protegida de vents, etc. 
Aquestes àrees són “microestacions” excel·lents 
que poden albergar plantacions de frondoses 

Fotografia 10> Sistema agroforestal amb noguera de 2 anys 
(Anoia). 
Fotografia 11. Sistema agroforestal amb noguera (Sud de França).

Fotografia 12> Sistema silvopastoral amb noguera a Osona. 
Fotografia 13> Sistema agroforestal amb noguera, al sud de 
França.
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Itineraris tècnics en plantacions de noguera per a la 
producció de fusta de qualitat

productores de fusta de qualitat. Les plantacions 
que es poden fer en aquestes condicions solen 
ser petites i subjectes a una gestió de molt baixa 
intensitat, pràcticament limitada a l’aplicació de 
podes. En tot cas, aquestes plantacions perme-
ten, amb una mínima inversió, contribuir signi-
ficativament a revaloritzar el bosc i a diversificar 
els productes generats.

Exemples d’itineraris tècnics 
amb noguera – plantacions 
visitades durant la JTSEG de 
12 d’abril de 2013

Durant la JTSEG del 12/04/13 es van visitar una 
sèrie de plantacions de noguera, subjectes a dife-
rents dissenys i intensitats de gestió. A la taula 6 
es mostren les seves principals característiques.

Conclusions

Existeix una gran quantitat d’itineraris tècnics amb 
nogueres i d’altres espècies productores de fusta 
de qualitat. A l’hora de triar el disseny cal conside-
rar les característiques del terreny (qualitat, acces-
sibilitat, cost d’oportunitat) i el nivell d’inversió de 
temps i capital que s’espera poder aplicar durant 

tot el torn de la plantació. En general, es recomana 
buscar itineraris tècnics d’elevada seguretat:

> Una gestió de baixa intensitat, amb tècniques 
preventives contra l’efecte negatiu de la vege-
tació competidora (mulch) permet que els 
arbres no es facin dependents de les interven-
cions (regs i estassades).

> Els dissenys que inclouen diverses espècies 
redueixen les incerteses lligades al clima i a 
l’aparició eventual d’una plaga o malaltia.

> La combinació de produccions de diferent 
rotació permet la generació de rendes des 
dels primers anys de la plantació. Cal aprofitar 
i potenciar les dinàmiques naturals que es 
donen a la plantació: interaccions positives 
entre espècies, tant a nivell aeri (ombratge 
lateral, microclima favorable) com a nivell 
d’arrels (fertilització).

Agraïments

Eduard Ribot, Gerard Pernau i Rosendo Castelló
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Fotografia 14> Plantació de cirerer en antigues terrasses 
abandonades (Selva). 

Fotografia 15> Plantació de diversificació forestal en antics 
bancals ocupats per pinedes de pi roig (Ripollès).
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Taula 6> Principals característiques de les plantacions de noguera visitades durant la JTSEG del 12/04/13.

1. Mas Carbó (Sant Hilari Sacalm)

Altitud: 950 m, temperatura mitjana anual: 10,3 ºC. precipitació anual: 950-1000 mm

1.1. Plantació pura de noguera negra americana (Juglans 
nigra) en sot humit, feta en el 1998

1.2. Plantacions mixtes de noguera negra americana, 
noguera híbrida i cirerer, amb reg, en antigues feixes agrí-
coles; fetes entre 2005 i 2010

	   	   

2. Els Clopés i la Vinyota (Sant Hilari Sacalm)

Altitud: 990 m, temperatura mitjana anual: 10,3 ºC. precipitació anual: 950-1000 mm

2.1. Plantació de noguera híbrida en antic camp agrícola, 
feta el 2000. Els primers anys es fan cultius d’espècies 
ornamentals entre les nogueres i des de 2010 el terreny es 
pastura amb ovelles (sistema silvopastoral)

2.2. Plantació de noguera híbrida en fons de vall forestal, 
feta el 2000. La gestió es limita a una estassada i una 
poda cada dos anys.

	   	  
3. Can Talleda (Tordera)

Altitud: 80 m, temperatura mitjana anual: 14,9 ºC. precipitació anual: 775 mm

Plantació mixta de pollancre i noguera, en terreny dedicat 
tradicionalment a la populicultura. Les nogueres porten 
mulch plàstic d’1 m2 i protector individual de malla de 60 
cm. No s’apliquen regs.

	  

Plantació realitzada en el marc del projecte EFA 93/08 
PIRINOBLE: Frondosas nobles para la restauración y revaloriza-
ción en áreas rurales: innovación y transferencia en técnicas de 
plantación sostenibles.
Projecte cofinançat pel Fons Europeu FEDER en el marc del 
Programa Operacional de Cooperació Territorial Espanya-
França-Andorra, POCTEFA 2007-2013
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Introducció

En gestió forestal treballem amb un capital acu-
mulat al llarg de molts anys i les actuacions sobre 
l’estrat arbori tenen una important repercussió 
a llarg termini, per això és de vital importància 
una correcta selecció de peus en les actuacions 
d’aclarida i/o tallades de selecció. No ens podem 
permetre el luxe d’espatllar amb una mala aclari-
da tota una generació d’arbres que normalment 
tardaran desenes d’anys a arribar al final del seu 
torn productiu. Això ens podria afectar tant a 
nosaltres com a futures generacions.

Aquesta escala temporal de la producció fores-
tal fa més difícil la comprensió de les dinàmi-
ques forestals i l’aprenentatge dels silvicultors. 
En agricultura es necessiten només uns quants 
mesos per comprovar l’èxit o fracàs, en canvi 
en silvicultura necessitem com a mínim desenes 
d’anys, de vegades fins i tot un centenar. 

En ocasions les condicions puntuals de l’entorn, 
principalment les condicions del mercat dels pro-
ductes forestals condicionen la presa de decisions 
del silvicultor. Són habituals preguntes com ara: 

perquè produir fusta grossa si al mercat no hi 
ha demanda? Perquè afavorir o mantenir una 
determinada espècie si la seva fusta té poc valor 
al mercat? Òbviament els objectius productius no 
poden fixar-se d’esquena al mercat i és totalment 
lícit adaptar-los a les circumstàncies d’un moment 
concret, però tenint en compte la nul·la flexibilitat 
de l’oferta en productes fusters i la durada dels 
períodes productius, també hem de plantejar-nos 
preguntes com: sabem quin preu tindrà el pollan-
cre d’aquí a 20 anys? Què farem si d’aquí a 10 
o 15 anys ens demanen fusta de pi de 50 cm de 
diàmetre però nosaltres hem decidit tallar-los a 35 
cm? La resposta no podrà ser “te’ls portaré d’aquí 
a 30 anys”. Per tot plegat és gairebé una obliga-
ció del silvicultor aprofitar al màxim el potencial 
productiu de la forest que gestiona, potenciant les 
espècies més adaptades a les condicions de l’esta-
ció i dins d’aquestes les que tinguin millor acollida 
al mercat, i permetent que s’assoleixin dimensions 
suficients per a qualsevol ús, almenys en una peti-
ta quantitat o reserva de peus encara que en un 
moment determinat el mercat no les demandi o 
no les valori. Si tenim un determinat producte hi 
haurà la possibilitat d’utilitzar-lo, si eliminem la 
possibilitat de tenir-lo tampoc podrem aprofitar 
possibles oportunitats.

ROUREDES DE ROURE 
MARTINENC. L’OPORTUNITAT DE 
COMENçAR DE zERO DESPRéS 
D’UN INCENDI FORESTAL

Jordi Vigué Ruaix. Enginyer de Forests. Gerent de Vigué-Subirà S.C.P.P.

 RESUM

El roure martinenc (Quercus pubescens Willd. =Quercus humilis) és una de les principals espècies 
de Catalunya. Es troba distribuïda principalment al Prepirineu i la Serralada Transversal i presenta 
una dinàmica d’expansió, substituint al pi roig a causa de dinàmiques de successió en pinedes 
secundàries i de forma molt espectacular en canvis d’espècie com a conseqüència d’incendis fores-
tals. En general les rouredes de roure martinenc tenen una producció baixa i majoritàriament de 
llenya, però a les zones de millor qualitat d’estació i amb una silvicultura adequada és possible 
obtenir troncs rectes, sense branques i de diàmetre normal superior a 40 cm. En aquestes situa-
cions convé tenir en compte que el potencial de la massa no es limita a la producció de llenyes, 
també es pot obtenir, almenys en part, fusta de qualitat, ja sigui del propi roure o de les espècies 
secundàries: freixe de fulla gran, blada, etc. Per aprofitar aquest potencial productiu són necessà-
ries solucions tecnològiques i de mercat.
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Rouredes de roure martinenc. L’oportunitat de co-
mençar de zero després d’un incendi forestal

Aspectes generals de les 
rouredes de roure martinenc

El roure martinenc (Quercus pubescens Willd. 
=Quercus humilis) és una espècie abundant a 
Catalunya. Es troba distribuïda principalment en 
àrees del Prepirineu i la Serralada Transversal, for-
mant rouredes de roure martinenc en massa pura 
(tipologia Qh1 de les TFA-ORGEST: Tipologies 
Forestals Arbrades de les Orientacions de ges-
tió forestal sostenible de Catalunya; Piqué et 
al, 2011) i diverses formacions mixtes, les més 
freqüents amb pi roig i alzina, però també amb 
pinassa, carrasca, surera i altres planifolis (tipolo-
gies Qh2 a Qh8 de les TFA-ORGEST).

Si hores d’ara ja és una espècie abundant, encara 
ho serà més en les properes dècades. L’espècie 
presenta una clara dinàmica d’expansió, princi-
palment a costa del pi roig en ambients submedi-
terranis. Es donen principalment dues situacions 
en aquesta dinàmica d’expansió: 

a Pinedes secundàries de pi roig en àmbit sub-
mediterrani, dins del domini de les rouredes 
de roure martinenc, en les quals manca la 
regeneració del pi per un excés de coberta 
arbòria i arbustiva i en canvi és abundant la 
regeneració de roure, gràcies a un tempera-
ment menys intolerant, que arriba a formar 
un subvol i es produeix una successió de comu-
nitats vegetals: de la pineda secundària a la 
roureda climàcica.

b Pinedes del mateix tipus i en el mateix domini 
de vegetació, en les quals hi ha presència de 
peus de roure però de forma escadussera i 
tractant-se normalment de peus dominats sota 
l’estrat de pi. Quan aquestes pinedes es veuen 
afectades per incendis forestals es produeix 
una revitalització de les soques de roure, que 
rebroten de forma espectacular, tant de soca 
com d’arrel i es crea una massa incipient de 
roure, mentre que el pi roig veu restringida 
la seva regeneració a les àrees amb arbres 
supervivents a l’incendi i les seves proximitats, 
normalment fins a distàncies d’entre 50 i 100 m.

Aquesta expansió de les rouredes queda palesa 
a partir de la informació dels diferents inventaris 
forestals realitzats a nivell nacional. Prenent com 
a exemple la província de Barcelona, es compro-
va com la superfície ocupada per boscos amb el 
roure martinenc com a espècie dominant s’ha 
més que duplicat en 30 anys fet que s’il·lustra al 
gràfic de la figura 1.

L’increment de superfície comportarà en els 
propers anys un increment de la producció de 
roure martinenc, que trobarà un important hàn-
dicap en l’actual situació del mercat: amb escassa 
demanda i baixa valoració tant de la llenya com 
de la fusta d’aquest roure. 

Potencial productiu

Tal com es descriu a les ORGEST, les millors 
qualitats d’estació per al roure martinenc es 
troben quan es compleixen alhora les següents 
condicions:

> altitud inferior a 1.200 m
> pluviometria mitjana anual superior a 700 mm
> localitzacions de fons de vall o parts baixes de 

vessant
> sòl de profunditat arrelable > 50 cm i sense 

característiques limitants (sòls excessivament 
argilosos o margosos)

Quan no es compleixen els paràmetres anteri-
ors en el seu conjunt trobem baixes qualitats 
d’estació per al roure martinenc (fotografia 1). 
Fins i tot dins del rang d’altituds i pluviometries 
òptimes, són de baixa qualitat les localitzacions 
de fort pendent, divisòries exposades i carenes i, 
en general, sempre que els sòls tinguin una pro-
funditat arrelable inferior als 50 cm o presentin 
alguna característica limitant particular.

En general les rouredes de roure martinenc pre-
senten un potencial productiu baix i de poc valor. 
Les característiques de l’espècie, amb ports sovint 
tortuosos i brancuts i les característiques tecno-
lògiques de la seva fusta fan difícil el seu aprofi-
tament per a usos nobles. Com a llenya pateix la 
comparació amb l’alzina en mercats on aquesta 
espècie és abundant. Malgrat la diferència de 
poder calorífic és d’un 6,6 % com a màxim (el 
valor mínim de PCI del roure martinenc és de 4237 
kcal/kg i el valor màxim per l’alzina és de 4535 
kcal/kg, segons dades de l’observatori forestal de 
Catalunya http://www.observatoriforestal.cat/), el 
preu es veu molt més reduït: entre el 25 i el 35 % 

Figura 1> Gràfic que mostra l’evolució de la superfície 
ocupada pels boscos on l’espècie dominant és el roure 
martinenc. Dades extretes dels inventaris IFN1 , IFN2 (ICONA, 
1994) i IEFC (Burriel et al, 2000a i b, 2001). A l’IFN1 el roure 
martinenc apareix identificat com a Quercus lusitanica, es pot 
comprovar que correspon a roure martinenc a la fotografia 
de la pàgina 27, quan fa referència a “Ejemplares de Quercus 
lusitanica en la Sierra de Cabrera, en la comarca de Vich”.
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degut a l’escassa valoració que en fa el consumi-
dor final acostumat a la llenya d’alzina. Segons 
dades de la Llotja de contractació i mercat en ori-
gen de Vic (20-10-2012) i de Girona (18-05-2012) 
el preu de la llenya de roure és de 45 €/tona i la 
llenya d’alzina té un preu d’entre 60 i 69 €/tona. 

Fotografia 1> Imatge d’una roureda de roure martinenc en 
baixa qualitat d’estació.

Malgrat les dificultats fins ara exposades, en les 
millors qualitats d’estació (fotografia 2) podem 
pensar en un possible aprofitament per a fusta, 
tant del propi roure martinenc com de les espè-
cies secundàries que generalment l’acompanyen, 
principalment planifolis com freixe de fulla gran 
(Fraxinus excelsior), blada (Acer opalus), cirerer 
(Prunus avium) i d’altres. En condicions favora-
bles i amb una silvicultura adequada és possible 
obtenir troncs rectes, sense branques i de diàme-
tre normal superior a 40 cm. És en aquestes situ-
acions quan cal tenir en compte que el potencial 
de la massa no es limita a la producció de llenyes, 
també es pot obtenir, almenys en part, fusta de 
qualitat, ja sigui del propi roure o de les altres 
espècies esmentades.

Una mostra del sostre productiu de les rouredes 
de roure martinenc en bona qualitat d’estació 
es troba a la Roureda del Llopard (fotografies 3 
i 4). Aquesta roureda es troba situada al terme 
municipal de St. Julià de Vilatorta, a l’est de la 
plana de Vic i gairebé en contacte amb el Massís 
del Montseny. Les característiques de l’estació 
son les següents:

> Altitud: de 550 a 600 m
> Pluviometria anual: 780 mm
> Sòl: Profund i fèrtil, amb profunditat de 

sòl superior a 1 m i terreny arrelable que 
pot arribar a 4 m en desenvolupar-se sobre 
dipòsits sedimentaris del Quaternari (glacis 
d’acumulació d’argiles amb còdols del Plistocè-

Holocè). Aquests dipòsits es formen sobre una 
base de margues blaves eocèniques (margues 
blaves fossilíferes amb limolites vermelles del 
Bartonià).

> Relleu/orientació: terreny planer, sense una 
clara orientació dominant.

Malgrat es tracta d’una roureda mancada de 
gestió, la qualitat d’estació ha permès el desen-
volupament d’arbres de bon port i grans dimen-
sions. Actualment presenta una densitat de roure 
d’entre 250 i 300 peus/ha, acompanyats per peus 
joves de freixe, til·ler, blada i altres planifolis que 
incrementen la densitat de peus inventariables 
fins als 450 o 500 peus/ha i donen al conjunt 
de la massa arbrada una estructura semiregular 
(veure figura 2). El diàmetre mig del roure és de 
45 cm, havent-hi exemplars que arriben a 65 cm 
de diàmetre. L’alçada dominant se situa entre els 
20 i els 23 m.

Fotografia 2> Imatge d’una roureda de roure martinenc en 
bona qualitat d’estació.
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La Roureda del Llopard presenta actualment un 
estat de senescència avançat, fet que fa pensar 
que l’edat dels roures (dada que no es coneix 
amb precisió ) probablement supera de llarg els 
200 anys. En els darrers 50 anys només es té cons-
tància d’algunes intervencions sobre la massa 
lligades a l’extracció d’arbres tombats pel vent o 
la neu, sobretot la nevada de 1986 hi va causar 
importants danys. El roure presenta una regene-
ració escassa, però en canvi hi apareix amb molta 
força el freixe de fulla gran, situació que també 
es produeix en altres rouredes.

Propostes de gestió

Per a la gestió de qualsevol roureda de roure mar-
tinenc amb un objectiu de producció fustanera és 
imprescindible tenir en compte la qualitat d’esta-
ció, assignar l’objectiu de producció valorant la pos-
sibilitat i la conveniència de destinar tota la forest 
a producció de llenyes o diferenciar entre aquelles 
parts amb possibilitats de producció de fusta i la 
resta. A l’hora de valorar aquesta possibilitat és 
fàcil topar amb l’inconvenient d’una gestió anteri-
or inadequada, que dificulta una correcta valoració 
de la qualitat d’estació i fa incrementar la pro-
porció d’arbres torts i malformats. En el cas de les 
rouredes originades després d’un incendi forestal 
per substitució de pinedes de pi roig se’ns presenta 
l’oportunitat de partir de zero, sense condicionants 
d’una gestió prèvia i fent possible l’aplicació de 
criteris de selecció positiva en les aclarides des de 
l’inici per aconseguir un resultat final que serà més 
bo o més dolent però serà el millor possible.

En el cas de les rouredes originades a la zona 
afectada per un incendi forestal als municipis de 
Seva, Taradell, Viladrau, Sant Julià de Vilatorta i 
Sta. Eugènia de Berga l’any 1983 es donen part 
de les situacions abans exposades:

> Es tracta de rouredes formades per regene-
ració de rebrot de roure després de que un 

Fotografies 3 i 4> Imatges de la Roureda del Llopard. La qualitat d’estació permet la formació d’arbres de bon port, diàmetre 
mitjà de 45 cm i alçades d’entre 20 i 23 m.

Figura 2> Distribució diamètrica de la massa arbrada a la 
Roureda del Llopard.
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incendi forestal devastés una massa dominada 
pel pi roig. L’incendi va afectar unes 1.400 ha.

> Dins la zona afectada per l’incendi hi ha dife-
rents qualitats d’estació: àrees de qualitat 
baixa només aptes per a la producció de llenya 
o fins i tot en alguns casos en els quals l’objec-
tiu preferent ha de ser el protector i àrees de 
bona qualitat, amb possibilitats d’obtenir peus 
de bon port.

Les àrees de millor qualitat responen a l’estàn-
dard de les ORGEST:

> Altitud: de 650 a 850 m
> Pluviometria anual: 750 mm
> Sòl: profunditat de sòl d’entre 0,5 i 1 m, es 

desenvolupa sobre gresos i conglomerats de 
l’Eocè (principalment conglomerats i gresos 
vermells de la formació Romegats) i dipòsits 
sedimentaris del Quaternari (glacis d’acumula-
ció d’argiles amb còdols del Plistocè-Holocè).

> Relleu/orientació: terreny planer, sense una 
clara orientació dominant, en posició de fons 
de vall o peu de vessant.

A més, en tractar-se d’una massa sense ges-
tió prèvia podem fixar-nos en alguns aspectes 
fenotípics que en no estar condicionats per 
actuacions anteriors ens permeten conèixer el 
potencial de la massa. Els més importants són 
l’alçada dominant i l’existència o no de puntes 
seques, que poden indicar que l’arbre ha arri-
bat a un sostre en el seu desenvolupament en 

alçada. Un criteri secundari és la densitat de la 
regeneració, generalment a les zones de millor 
qualitat s’han format masses de densitat de 
peus molt elevades.

A les zones de menor qualitat d’estació s’aplica un 
model de gestió per a la producció de llenyes, men-
tre que a les zones de millor qualitat es té en comp-
te la possibilitat de producció de fusta de roure i en 
les aclarides se seleccionen els peus de millor port.

A priori semblaria que després de l’incendi és 
convenient realitzar una aclarida de plançoneda 
el més aviat possible per tal de dosificar la com-
petència i millorar el creixement de la massa, 
però les experiències realitzades ho posen en 
dubte: masses en les quals es va realitzar una 
primera aclarida als 20 anys presenten el mateix 
diàmetre mitjà que masses en les quals la primera 
aclarida s’ha posposat fins als 30 anys.

En masses intervingudes als 20 anys d’edat es van 
deixar densitats d’entre 1.200 i 1.600 peus/ha. 
Aquestes aclarides van anar acompanyades d’es-
tassada i poda baixa dels peus restants, van tenir 

Fotografies 6 i 7> Imatges d’una mateixa roureda 
just després de realitzar-se una aclarida, l’any 2004 i 
actualment, any 2013.

Fotografia 5> Imatge d’una roureda en bona qualitat 
d’estació just després d’una aclarida de millora en què s’han 
seleccionat els peus de millor port.
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un elevat cost i pràcticament no es van obtenir 
productes comercialitzables. Actualment, als 30 
anys d’edat, presenten un diàmetre mitjà de 13 
o 14 cm i una alçada dominant d’entre 11 i 13 m.

En masses intervingudes als 30 anys s’ha deixat 
una densitat lleugerament inferior, de l’ordre de 
1.200 peus/ha. Les aclarides també s’han acom-
panyat amb estassada i poda baixa dels peus 
restants, però han tingut un cost menor perquè 
el propi desenvolupament de la massa forestal ha 
ofegat parcialment l’estrat arbustiu i han permès 
l’obtenció de productes ja comercialitzables com 
a llenya (entre 25 i 30 tones/ha). 

Conclusions

Les rouredes de roure martinenc són un tipus de 
bosc de difícil gestió per les característiques del 
mercat dels productes fusters. En les properes 
dècades es produirà un increment de la superfície 
ocupada per aquestes masses, la fusta i la llenya 
de roure martinenc serà un dels productes més 
abundants i és necessari trobar solucions tecno-
lògiques i de mercat per aquest producte.

Des del punt de vista de la producció fustanera 
la major part de les rouredes de roure martinenc 
només tenen capacitat per a la producció de 
llenyes, però la llenya de roure necessitaria una 

bona campanya de màrqueting per a competir 
amb l’alzina de forma equitativa al seu poder 
calorífic.

Les rouredes de millor qualitat d’estació tenen 
capacitat pel desenvolupament d’arbres de bon 
port i produir peces de gran diàmetre i suficient 
rectitud per a destins de fusta més noble que la 
llenya. La caracterització físico mecànica de la 
fusta de roure martinenc de Catalunya, recent-
ment realitzada (INCAFUST, 2013) mostra que 
la fusta lliure de defectes d’aquesta espècie té 
propietats semblants a Q. petraea. Aquest és un 
potencial que cal aprofitar, especialment quan a 
més hi abunden espècies secundàries com el frei-
xe de fulla gran o la blada. Pel roure martinenc és 
necessària una solució tecnològica per l’assecat i 
especejament de la fusta a la indústria de prime-
ra transformació, evitant o reduint els defectes 
de clivellament i torsió. Altrament no serà possi-
ble aprofitar tot el potencial que ofereix una de 
les principals espècies del país.

Fotografia 8> Imatge d’una roureda aclarida als 30 anys d’edat.



30  jts 
EG

23  |

CONSORCI 
FORESTAL DE 

CATALUNYA

jornada 2

Bibliografia

BURRIEL, J. A.; IBÀÑEZ, J. J.; MATA, T.; VAYREDA, J. 2000a. 
Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. Regió Forestal IV. 
A: GRÀCIA,C. (dir), 2000. Inventari Ecològic i Forestal de Ca-
talunya. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.

BURRIEL, J. A.; IBÀÑEZ, J. J.; MATA, T.; VAYREDA, J. 2000b. 
Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. Regió Forestal V. A: 
GRÀCIA, C. (dir.), 2000. Inventari Ecològic i Forestal de Ca-
talunya. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.

BURRIEL, J. A.; IBÀÑEZ, J. J.; MATA, T.; VAYREDA, J. 2001. 
Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. Regió Forestal II. 
A: GRÀCIA,C. (dir), 2001. Inventari Ecològic i Forestal de Ca-
talunya. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.

ICONA. 1994. Segundo Inventario Forestal Nacional (1986-
1995): Catalunya. Instituto para la Conservación de la Na-
turaleza, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Madrid.

INCAFUST, 2013. “Caracterización físico-mecánica de la ma-
dera del roble albar, roble cerrioide y roble andaluz de Cata-
luña”. 6º Congreso Forestal Español.

INSTITUT GEOLÒGIC DE CATALUNYA. Base geològica de 
Catalunya a escala 1:50.000. Consulta de cartografia mit-
jançant servei WMS.

NINYEROLA M.; PONS X.; ROURE J. M. 2005. Atlas Climáti-
co Digital de la Península Ibérica. Metodología y aplicaciones 
en bioclimatología y geobotánica. Universidad Autónoma de 
Barcelona, Bellaterra.

PIQUÉ, M.; VERICAT, P.; CERVERA, T.; BAIGES, T.; FARRIOL, 
R. 2011. Tipologies forestals arbrades. Sèrie: Orientacions de 
gestió forestal sostenible per a Catalunya (ORGEST). Centre 
de la Propietat Forestal. Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Ca-
talunya.



CONSORCI 
FORESTAL DE 
CATALUNYA



30  jts 
EG

25  |

CONSORCI 
FORESTAL DE 

CATALUNYA

jornada 3

Una mica d’història

El pollancre és un arbre de creixement ràpid i de 
fusta fàcil de treballar que es distribueix quasi 
exclusivament per l’hemisferi nord. Sol aparèixer 
prop de rius, i es caracteritza per les seves exigèn-
cies elevades de calor, llum, quantitat de nutri-
ents i aigua, i per la poca tolerància a la com-
petència de la vegetació adventícia. Prefereix 
terrenys d’origen al·luvial lleugers i profunds, 
amb la capa freàtica a l’abast de les arrels o amb 
suficient humitat. No admet els sòls salins.

Es tracta d’arbres dioics, és a dir, amb peus mas-
culins i peus femenins i amb flors unisexuals a 
cada arbre. El fruit dels peus femella es trans-
forma en llavor, que s’acompanya d’un cotonet 
(també anomenat plomall o borró), fruit de 
l’especialització d’aquesta espècie per a la disse-
minació de les llavors a través del vent (les ajuda 
a volar) i per damunt de l’aigua (evita el seu 
esfondrament). De totes maneres, la propagació 
per llavor és difícil, ja que aquestes perden aviat 
la seva capacitat de germinació. En canvi, es 

reprodueixen perfectament per via vegetativa, 
fonamentalment per estaques, fet que permet 
fixar els caràcters genètics productius més inte-
ressants i per aquest motiu es parla de clons.

Una de les característiques més interessants dels 
arbres del gènere Populus és la capacitat d’hibri-
dar-se entre ells. Entre tots els híbrids possibles 
cal destacar, pel seu interès comercial o ecològic, 
els següents:

a Populus x euramericana (P. deltoides x P. nigra). 
És la base de la populicultura moderna. Aquest 
híbrid reflecteix la bona qualitat de la fusta 
dels deltoides amb la rusticitat i capacitat 
d’adaptació a l’ambient dels nigra.

b Populus x interamericana (P. deltoides x P. 
trichocarpa). Aquest creuament manté la bona 
qualitat de la fusta i creixement dels deltoides 
combinat amb l’adaptació a ambients freds i 
de muntanya dels trichocarpa.

c Populus x canescens (P. alba x P. tremula). És 
l’únic creuament espontani que es produeix a 
Catalunya.

LA POPULICULTURA A LLEIDA. 
LA PRODUCCIó DE FUSTA DE 
QUALITAT I ELS CONREUS 
ENERGÈTICS. INSTAL·LACIONS 
DE VALORITzACIó DE LA 
BIOMASSA

Josep M. Tusell i Armengol. Enginyer de Forests i responsable tècnic del Consorci Forestal de Catalunya

RESUM

El pollancre (Populus sp.) és una espècie de creixement ràpid amb importants creixements en les 
nostres condicions. Tradicionalment el seu ús ha estat per a la producció de fusta de qualitat per 
al desenroll, però darrerament també s’ha utilitzat per a la producció de biomassa com a con-
reu energètic. En tots dos casos, l’elecció del clon a utilitzar, així com l’establiment del marc de 
plantació ideal són aspectes fonamentals per assolir amb èxit els objectius de producció i qualitat 
esperats.
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El conreu del pollancre (Populus sp.), també cone-
gut com populicutura comença tant a les comar-
ques de Lleida com de Girona a partir del segle 
XVIII i mitjançant l’ús de clons autòctons (Populus 
nigra) entre els quals cal destacar l’anomenat 
“Poncella” i el “Bordils”. A partir del 1914 apa-
reixen els primers clons euroamericans (P. nigra x 
P. deltoides) que rebien genèricament el nom de 
“canadencs”. Aquests clons eren arbres molt més 
productius que els autòctons, amb grans creixe-
ments, una millor estructura de creixement (bran-
ques petites i bona dominància apical) i una bona 
qualitat de la fusta que la feia apta per als usos 
industrials del desenroll, el destí principal objecte 
de la plantació de pollancres. A partir de la dècada 
dels anys 50 es va introduir el clon I-214, el qual 
va ser desplaçat pel clon MC cap als 70 per raons 
de creixement. A posteriori han anat apareixent 
nous clons, alguns amb resultats positius (cas del 
Triplo, Raspalje, Beaupré, etc.) i altres amb resul-
tats negatius (cas del Luisa Avanzo per les seves 
fisiopaties a la zona de Girona i el cas del Lux pels 
seus problemes d’arrelament).

A Catalunya el pollancre ocupa poc més de 8.000 
ha (Comisión Nacional del Chopo, 2008). Les plan-
tacions de pollancre es concentren principalment 
a les comarques de Girona (el 75% del total), en 
segon lloc a les comarques de Barcelona (un 10% 
del total) i per últim, el 8% es localitzen a les 
comarques pirinenques i el 7% a les comarques 
de Ponent. Les comarques on hi ha més extensió 
estan situades a les conques hidrogràfiques dels 
rius següents:

> El Ter: Selva (mig Ter; nord i oest de la comar-
ca), Gironès (Baix Ter) i Baix Empordà (Baix Ter).

> La Tordera: Selva (resta de la comarca) 
(Fotografia 1).

> El Fluvià: Pla de l’Estany (mig Fluvià) i Alt 
Empordà (baix Fluvià, sud de la comarca).

> La Muga: Alt Empordà (nord de la comarca).
> El Segre: Noguera Pallaresa i Noguera 

Ribagorçana.

En referència als aprofitaments que es realitzen 
d’aquesta espècie a Catalunya, s’extreu, de les 
dades aportades pel Servei de Gestió Forestal 
(DAAM), que en els darrers 5 anys (2007-2011) 
la mitjana anual ha estat d’unes 46.000 tones. 
L’explotació del pollancre està patint una reduc-
ció de la superfície explotada i dels volums de 
fusta obtinguts. La mitjana dels aprofitaments de 
les darreres dècades ha anat disminuint (més de 
55.000 tones en els darrers deu anys) i la superfí-
cie ocupada per pollancres també està patint un 
important retrocés degut, principalment a:

> La pèrdua de qualitat de la fusta causada per 
la baixada del nivell freàtic fruit de les extra-
ccions d’àrids de les lleres dels rius realitzades 
les passades dècades i de l’increment del règim 
tempestuós dels cicles de pluja.

> La plantació de pollancredes en zones no 
aptes per aquesta espècie (disponibilitat hídri-
ca i qualitat d’estació limitants), que té com a 
conseqüència una menor producció i qualitat 
de la fusta. 

> La destrucció de sòl rústic per la seva trans-
formació en sòl urbà o industrial, per la cons-
trucció de carreteres i polígons industrials en 
zones planeres adjacents als corredors de ser-
veis i a les principals vies de comunicació, fins 
ara zones idònies per al desenvolupament de 
la populicultura. En el cas concret del cultiu de 
pollancres a la zona de La Tordera, es calcula 
que en els darrers 30 anys, la superfície de 
pollancre s’ha reduït més de la meitat respecte 
la superfície que hi havia destinada a aquest 
cultiu l’any 1981 (González, 2011).

Pel que fa a la superfície total ocupada pel 
pollancre a Espanya, tot i que no es disposa d’un 
inventari específic de pollancredes, habitualment 
es parla d’unes 100.000 ha de plantacions, que es 
concentren a les conques del riu Duero (50%) i 
del riu Ebre (25%), sense especificar si són riberes 
naturals o plantacions. A Castella i Lleó, Aragó, 
Navarra, La Rioja, Andalusia i Castella-la Manxa 
es produeixen el 90% de les tallades en l’àmbit 
estatal (taula 1).

Taula 1> Superfície de pollancre a les diferents Comunitats 
Autònomes de l’Estat Espanyol.

Superfície 
(ha)

%

Catalunya 9.837 10,04
Andalusia 9.738 9,94
Aragó 9.738 9,93
Castella-Lleó 45.400 46,33
Castella-La Manxa 10.540 10,75
Extremadura 4.991 5,09
La Rioja 5.075 5,18
Navarra 1.523 1,55
Altres 1.128 1,15

Fotografia 1> Plantacions de pollancre a la vall de la Tordera 
al seu pas per Hostalric.
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La fusta de pollancre. 
Característiques i principals 
destins

La fusta del pollancre és lleugera, tova, blanca i 
de textura fina i uniforme. Tradicionalment, la 
fusta de pollancre s’ha utilitzat preferentment 
per al desenrotllament, ús pel qual assoleix el 
seu màxim valor comercial, ja que la seva fusta 
presenta unes característiques que la fan idònia 
per aquest ús i en tot el procés d’industrialització 
i mecanització (Font: Mundet i Capó, 2008):

> baixa densitat (700-900 kg/m3 en verd)
> baixa duresa (1,2-2,6 mm-1, mètode Monnin)
> coloració blanquinosa de la fusta

Actualment, també s’han implantat superfícies 
de pollancres amb l’objectiu de producció de 
biomassa (prop de 90.000 ha a l’estat Espanyol 
i poc més de 100 ha a Catalunya). Es tracta de 
plantacions amb una alta densitat de plantes per 
hectàrea, amb un torn de curta o mitja rotació 
i amb diferents tipologies de material vegetal i 
requeriments de treballs culturals.

La fusta de pollancre és molt valorada pel seu 
aspecte visual i per l’alta qualitat del producte 
final que es pot aconseguir. Les diferents aplica-
cions que pot tenir són:

> Desenrotllament (xapa)
> Serra d’embalatge
> Trituració/biomassa

D’aquestes, la més apreciada és el desenroll per a 
la fabricació de tauler contraxapat, envasos, etc. 
El color blanc de la fusta, la baixa densitat, l’ho-
mogeneïtat i la facilitat de treballar-la (pelada, 
mecanització, encolada i finalització del produc-
te) fa que la fusta de pollancre sigui de les més 
adequades per a aquest ús. 

Tot i que la major part de la fusta és de fora de 
Catalunya, les indústries de primera transforma-
ció catalanes consumeixen més de 45.000 t de 
pollancre anualment, i és la indústria del desen-
roll la que consumeix bona part d’aquest volum. 

La figura 1 resumeix les característiques que 
determinen la classificació i destins de la fusta de 
pollancre. Per ordre d’importància, els requeri-
ments del pollancre per a la indústria del desen-
roll són (Álvarez, 2003):

> Que tingui unes dimensions òptimes (arbres 
amb 35-40 cm de diàmetre normal i diàmetre a 
punta prima, generalment, superior a 20 cm).

> Que no s’esquerdi o obri longitudinalment 
(sense clivelles).

> Que no tingui branques seques ni nusos els 
primers 6-8 m.

> Que el tronc no tingui curvatures ni seccions 
ovalades.

> Que el color de la fusta sigui uniforme i blan-
quinosa (que no tingui taques fosques).

> Que la fusta sigui d’arbres joves (menys de 15 
anys).

> Que sigui fusta de poca densitat. La densitat 
ideal és entre 700 i 750 kg/m3 en verd.

Es fabriquen dos tipus de tauler contraxapat 
(Vitores, 2003): 

> Per a embalatge: és el tauler que s’utilitza 
per fer les caixes de fruita. Aquest tauler està 
format per 3 fulloles amb les fibres disposades 
perpendicularment. La qualitat que es dema-
na per a aquest sector és cada dia major. 

> Industrial: en aquest cas es necessiten unes 
dimensions més grans (peces de 2,6 m de 
longitud) i l’exigència de qualitat en el pro-
cés de fabricació també és superior. Els usos 
més comuns per a aquest tipus de tauler són: 
mobles, caravanes i embalatge.

La fusta que no pugui ser utilitzada per al desen-
roll (ja sigui pel diàmetre, o perquè té certa 
conicitat i algun nus) es podrà destinar a serra 
d’embalatge sempre que es compleixi:

> Que el diàmetre a punta prima sigui, en gene-
ral, superior a 14 cm, tot i que hi ha indústries 
que poden acceptar diàmetres de 12 cm. 

> Que el tronc no tingui excessives curvatures.

La resta de fusta només podrà anar destinada a 
trituració/biomassa.

Com que existeixen una gran diversitat de clons 
que presenten característiques diferents, és molt 
important informar-se correctament de quin clon 
és l’ideal per a cada tipus de terreny i disponibili-
tat d’aigua així com per l’ús que es vulgui donar a 
la plantació (fusta de qualitat vs biomassa).

Fotografia 2> Troncs de fusta de qualitat de pollancre amb 
destí a desenrotll.
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Figura 1> Clau tipològica per a la classificació i destins de la fusta de pollancre (Font: Mundet i Capó, 2008) 

[ 1 ] La indústria pot diferenciar els pollancres productors (clons de plantació), dels pollancres del país (entès com aquell procedent de regeneració natu-
ral vora les rieres). Així, les serradores que es dediquen a l’embalatge demanen diàmetres superiors per els pollancres del país (normalment, el pollancre 
del país presenta una rectitud més deficient i això provoca una disminució del rendiment que s’ha de compensar amb un augment del diàmetre exigit). 
Igualment, per al pollancre de plantació, normalment les serradores ja reben les trosses a mides entre 2-2,15 m

[ 1 ]
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La gestió tradicional del 
pollancre per a la producció 
de fusta de qualitat

El pollancre sempre s’ha tractat com a bosc regu-
lar, mitjançant plantacions de material vegetal 
que s’obté a partir de propagació vegetativa 
(estaques). Generalment en podem diferenciar 
dos tipologies de massa en funció de la intensitat 
de la gestió silvícola i de la zona de plantació:

> Plantacions de muntanya: plantacions lineals 
(boscos en galeria) seguint el curs d’una riera 
o d’un canal de muntanya

> Plantacions de la plana: plantacions a marc 
ocupant grans extensions planes antigament 
ocupades per conreus o riberes.

El primer cas es tracta sovint de pollancredes 
que segueixen el curs de sots i rieres, amb poca 
intensitat de gestió. Normalment són fondalades 
i canals que no permeten cap tipus de mecanitza-
ció, produint un sobrecost dels treballs de millora 
o bé limitant-ne la seva execució. Aquesta restric-
ció fa que la fusta que s’obté d’aquests boscos 
no té tan bona qualitat com la fusta dels arbres 
de plana i en els quals s’hi fan treballs silvícoles 
de millora com poden ser les podes i altres tre-
balls culturals. Actualment, aquesta tipologia de 
pollancredes es troba cada vegada més en desús.

El segon cas, generalment es tracta d’extensions 
de pollancres (pollancredes o riberes) plantades 
en antics camps de conreu i per tant superfícies 
planes, que permeten una mecanització de fei-
nes i una intensitat de gestió i de treballs que les 
fondalades i torrenteres de muntanya no ens per-
meten. Aquestes plantacions produeixen un gran 
volum de fusta de qualitat per a destí industrial. 
La taula 2 mostra els principals clons de pollancre 
emprats per a producció de fusta de qualitat.

Les plantacions de pollancre compleixen dos 
objectius: un de producció de fusta i l’altre de 
protecció. El primer degut al bon creixement i a 
les bones aptituds de la seva fusta pel desenrot-
llament, encara que també s’aprofita per la tritu-
ració i per a serra en funció de les seves qualitats. 
Més del 60% del volum d’un arbre que ja ha 

arribat al seu torn, es destina al desenrotllament, 
objectiu de producció de fusta de qualitat. La 
fullola obtinguda s’utilitza per a contraplacats, 
en embalatges i per a la construcció. La resta de 
la producció (normalment entre un 20 i un 30%) 
és fusta que es destina a la trituració (fustes de 
petites dimensions, amb nusos i defectes que 
no permeten el seu desenrotllament) i tradicio-
nalment era molt utilitzada en la fabricació de 
pasta de paper i actualment també es destina 
a l’ús energètic. L’objectiu de protecció de les 
lleres queda plenament garantit pel bon sistema 
radical d’aquesta espècie i la seva adaptació, que 
fixen i eviten l’erosió dels talussos de les riberes.

Es pot fixar un torn d’entre 12 i 15 anys, al final 
del qual es faran tallades arreu. Amb aquest 
torn s’aconsegueixen dimensions adequades pels 
objectius fixats, sempre i quan els arbres hagin 
gaudit d’un espaiament i d’unes condicions hídri-
ques i de fertilitat adequades.

Una densitat adequada són uns 200-250 peus/
ha (marc de plantació de 7x7 metres) que és un 
espai suficient pel desenvolupament fins a final 
del torn. En zones amb una qualitat d’estació 
molt bona i amb possibilitat de regadiu, el marc 
de plantació es pot reduir sensiblement fins a 
una densitat de 300-350 peus/ha. La densitat de 
plantació ja és la densitat final, per tant no cal fer 
aclarides per donar espai als peus de futur.

El pollancre és una espècie exigent pel que fa a 
necessitats d’aigua al llarg de la seva època de 
creixement. Les plantacions a arrel profunda es 
fan en contacte amb el nivell freàtic i garanteixen 
la disponibilitat hídrica i s’evita fer regs, mentre 
que les plantacions superficials (aproximadament 
a un metre de profunditat) solen requerir regs. 
La tradició diu que per sant Josep els plançons 
ja han d’estar plantats, per tant, l’època òptima 
per a la plantació va des de finals de novembre 
fins al març, amb prou temps d’antelació perquè 
el plançó pugui arrelar abans del període estival.

Si al terreny on volem plantar anteriorment ja hi 
havia pollancres que han estat tallats, ens troba-
rem que les soques ens dificultaran els treballs 
de manteniment posteriors i, a més a més, en el 
proper període vegetatiu rebrotaran i es faran 
competència per la llum, l’aigua i els nutrients al 
material vegetal que plantem.

Taula 2> Principals clons de pollancre per a producció de fusta de qualitat.

CLON ORIGEN SEXE CREIXEMENT DENSITAT

MC Italià Femení (♀) Bo Mitjana

I-214 Italià Femení (♀) Bo Baixa

Canadà Blanc Francès Femení (♀) Normal Mitjana-Alta

Triplo Italià Masculí (♂) Bo Mitjana-Alta

Beaupré Belga Femení (♀) Bo Mitjana
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Per evitar aquests perjudicis, les soques es poden 
tractar de maneres diferents:

> Es retiren i s’eliminen de manera que el sòl 
quedi lliure sense obstacles, fet que facilita els 
treballs de manteniment. Hi ha dues opcions:
– Per arrencada amb una retroexcavadora 

giratòria i posteriorment es cremen junta-
ment amb totes les restes de brancada de 
l’aprofitament.

– Per eliminació, triturant-les in situ amb una 
barrina especial acoblada al tractor.

> Es deixen al sòl i es tracten amb productes 
químics per matar-les. Aquest tractament es 
pot fer amb una aplicació amb motxilla direc-
tament a la soca durant els primers 20-25 dies 
després d’haver tallat (per cada motxilla es 
posa 1/3 part de glifosat i 2/3 parts d’aigua) o 
bé, tot i que és menys efectiu, es pot fer el trac-
tament sobre els rebrots de la soca durant la 
primavera següent. Al cap de tres o quatre anys 
les soques ja s’han podrit i han desaparegut.

La plantació es fa amb plançons (estaques), apro-
fitant la bona capacitat de reproducció vegeta-
tiva que presenta aquesta espècie. A la zona de 
muntanya els clons més utilitzats són els anome-
nats interamericans (Populus deltoides x Populus 
trichocarpa): Raspalje, Beaupré, etc., mentre que 
a la zona de la plana, els més freqüents són els 
anomenats euramericans (Populus nigra x Populus 
deltoides): MC, Triplo, canadà blanc, I-214, etc. La 
taula 3 mostra els clons més produïts pels viveris-
tes a Catalunya en els darrers anys.

Hi ha dos mètodes de plantació del material 
vegetal provinent de viver, el que s’anomena 
plançó, estaca o vara, en funció de la disponibi-
litat d’aigua i, tot i que en menor mesura, de la 
textura del sòl. 

> Plantació a arrel superficial: es fa amb tractor 
i barrina de 80-100 cm acoplada a la força del 
motor (fotografia 3). Ideal per a zones amb 
presència de capa freàtica superficial (dins 
dels primers dos metres de profunditat) i a les 
zones amb possibilitats de reg intensiu.

> Plantació a arrel profunda: es fa amb retro-
excavadora. Ideal per a zones on cal anar a 
buscar el nivell freàtic a profunditats majors.

Fotografia 3> Barrina de 70 cm acoblada a tractor.

En tots els casos es pot plantar el plançó sense les 
arrels provinents del viver, ja que aquestes difi-
culten els treballs de la plantació i no tenen cap 
utilitat, perquè la planta produeix noves arrels. 
Només pot ser interessant mantenir les arrels 
originades al viver si la zona de plantació és 
afectada per forts i constants vents o bé si es fan 
plantacions tardanes. En aquest cas, les arrels aju-
daran a mantenir el plançó fix i sense moviments, 
fet que evita que es trenquin les arrels joves i 
facilita l’aparició de noves arrels, i s’assegura així 
la supervivència del plançó i del futur arbre.

Taula 3> Evolució dels clons més produïts pels viveristes en els darrers anys (Font: DAAM. Control de material vegetal).

Any 2009 Any 2010 Any 2011 Any 2012

+ producció MC MC I-214 MC

I-214 I-214 MC I-214

Beaupré Triplo Triplo Triplo

Canadà Blanc Beaupré Canadà Blanc Canadà Blanc

Triplo Canadà Blanc Raspalje TR-56/75

TR-56/75 Raspalje Guardi Raspalje 

Guardi Flevo TR-56/75 Guardi

Raspalje Guardi Viriato Luisa Avanzo 

Flevo Viriato Unal Unal

Luisa Avanzo Unal Flevo Beaupré

Unal Agathe Luisa Avanzo Flevo- producció
Agathe TR-56/75 Agathe Agathe
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En cas de realitzar la plantació en terrenys pesats 
(amb majors continguts d’argiles) és recomana-
ble fer els forats amb retroexcavadora, ja que en 
cas de fer-ho amb barrina i amb motiu de la tex-
tura del sòl i del moviment giratori de la mateixa 
es produeix una compactació important de les 
parets del forat que poden arribar a impedir un 
bon arrelament del plançó, i provocar-ne la mort.

Abans de plantar el material vegetal, és vital 
que aquest estigui quinze dies amb la seva part 
inferior submergida a l’aigua per garantir una 
bona hidratació del plançó i assegurar al màxim 
possible l’èxit de la brotada i supervivència dels 
nous arbres (fotografia 4). També és una bona 
garantia d’èxit el fet que la planta no hagi patit 
estrès hídric durant la tardor en el viver.

Fotografia 4> Hidratació del material vegetal abans de la 
plantació.

També és molt important transportar el materi-
al vegetal fins a la zona de plantació en bones 
condicions, evitar que es trenquin les gemmes de 
brotació i les guies terminals i evitar l’exposició 
perllongada dels plançons al sol i al vent. En cas 
contrari, els plançons queden “esventats” i un 
cop plantats no tenen prou vigor per arrelar i els 
brots es panseixen al cap de poc d’haver sortit.

Una part molt important de la gestió de les 
pollancredes són els treballs de manteniment 
que tenen una incidència directa amb la qualitat 
del producte final (treballs culturals, podes de 
formació i podes de neteja del tronc), alguns 
dels quals s’han de fer anualment i signifiquen 
inversions econòmiques importants. A les zones 
de la plana la majoria de les feines es fan mecà-
nicament amb tractor i grada de discos. En zones 
on es rega, el manteniment de l’estrat herbaci es 
fa mitjançant sega. A vegades, inclús es poden 
realitzar adobats per incrementar el creixement 
dels arbres els primers 5-6 anys. A les zones de 
muntanya, els treballs se solen limitar a estassa-
des per controlar la vegetació competidora quan 
és abundant i pot ofegar la plantació. 

Fotografia 5> Tractor amb grada de discos.

Les podes resten limitades a les zones de plana, 
ja que a les zones de muntanya es fa impossible 
o molt difícil la mecanització i per tant els costos 
resulten massa alts fins al punt de posar en dubte 
la seva rendibilitat econòmica. Tot i això, les podes 
són imprescindibles si volem obtenir fusta de qua-
litat doncs cal evitar la presència de nusos. 

Els objectius de les podes són:

> Afavorir el domini apical: la feble dominància 
apical del pollancre, condicionada a més pels 
grans espaiaments de plantació, obliga a la 
realització de podes de formació.

> Reduir els nusos i la conicitat en la part del 
tronc que es destinarà a desenroll per obte-
nir fullola (xapa) de qualitat apta per a l’ús 
industrial. Amb les podes de qualitat s’elimi-
nen progressivament les branques del tronc 
per reduir-ne la conicitat i obtenir alhora 
fusta lliure de nusos i amb el major diàmetre 
i rectitud possible. Aquestes es complementen 
amb la poda de brots epicòrmics (anomenats 
també mamadors, xupons o xucladors).

Es diferencien 2 tipus de podes:

> Podes de formació: les podes de formació són 
les que van conduint el creixement de l’arbre 
per tal que aquest no perdi la dominància 
apical i finalment tinguem un peu amb un sol 
tronc i aquest sigui el màxim de cilíndric pos-
sible. Es basen a definir la guia principal del 
pollancre i evitar que branques laterals arribin 
a dominar-la i es produeixin forquilles i dobles 
guies en un sol peu. Es realitzen durant l’hivern 
dels 4-5 primers anys, utilitzant tisores i perxes 
fins als 5 primers metres. Més amunt d’aquesta 
alçada ja s’utilitzen plataformes elevadores 
autopropulsades (fotografia 6) amb sistemes 
pneumàtics (tisores i xerrac) per assegurar que 
no hi hagi presència de dobles guies en els pri-
mers 8-10 metres del tronc, zona que es calcula 
que hi ha prop del 80% de la fusta de l’arbre.
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> Podes de qualitat: l’objectiu d’aquestes podes 
és obtenir un tronc lliure de nusos fins aproxi-
madament uns 8 metres d’alçada, de manera 
que en desenrotllar la fusta es desprengui una 
fullola completament homogènia i de primera 
qualitat. Per assolir aquest objectiu cal tenir 
el tronc completament net. Els treballs es fan 
gradualment (en quatre actuacions als 3, 4, 5 
i 6 anys) de manera que no es produeixi un 
desequilibri entre el sistema radical i la part 
aèria, ja que en cas contrari ens apareixerien 
gran nombre de xucladors que reduirien enca-
ra més la qualitat del tronc. Aquesta poda tant 
es pot fer a l’hivern com a l’estiu, però mai en 
èpoques de màxima activitat vegetativa de 
l’arbre. S’acostuma a utilitzar tisores i perxes. 
Més amunt dels 5 metres es poda mitjançant 
tractor o plataformes autopropulsades i l’ús de 
tisores i serra pneumàtica. La poda dels xucla-
dors es fa durant els mesos de juny i juliol. És 
molt important:
> Evitar podar més d’un terç de l’alçada en els 

3 primers anys i no superar la meitat en els 
dos següents.

> Netejar el tronc abans que arribi als 10-12 
cm de diàmetre.

La taula 4 mostra el calendari dels treballs en una 
plantació de pollancres per a producció de fusta 
de qualitat.

Taula 4> Calendari dels treballs en una plantació de 
pollancres per a producció de fusta de qualitat.

Treballs  G  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D

Preparació del sòl

Plantació

Treballs culturals

Poda de formació

Poda de qualitat

Poda de mamadors

El pollancre és una espècie molt exigent pel que 
fa a disponibilitat d’aigua. Assegurar-nos que hi 
ha prou aigua durant tot el torn de la plantació és 
fonamental per evitar pèrdues de vitalitat futures 
i prevenir l’aparició de períodes d’estrès hídric que 
poden provocar l’aparició de malures i alteracions 
a la fusta que en redueixen la qualitat.

Les necessitats d’aigua de les plantacions de 
pollancres varien en funció de (Paillassa, 2008):

> L’edat dels arbres (i per tant del diàmetre): 
es calcula que el consum mitjà d’un pollancre 
durant el període vegetatiu és de l’ordre de 
3 litres per dia i per cm de diàmetre (a 1’3 m 
d’alçada) de tronc. 

> La densitat de plantació: intervé com un factor 
multiplicador de les necessitats d’aigua.

> Els clons utilitzats.
> La durada del període vegetatiu.

És preferible fer regs amb un gran volum d’aigua 
i més espaiats en el temps que no pas amb poca 
quantitat d’aigua i freqüents, d’aquesta manera 
evitarem tenir el sistema radical superficial redu-
int al màxim el perill de caiguda per causa del 
vent. El període de reg s’inicia molt abans que no 
comencin a identificar-se els primers símptomes 
d’estrès hídric, és a dir, l’aparició de fulles gro-
gues en ple període vegetatiu.

En zones humides on tradicionalment no es 
requerien regs, actualment, a causa del descens 
del nivell freàtic i de l’enfonsament de rius i rieres 
per antigues activitats extractives a les mateixes 
lleres, els arbres plantats no tenen prou disponi-
bilitat d’aigua i, per tant, necessiten aportacions 
d’aigua suplementàries sobretot els primers anys 
de la plantació. En cas de no poder satisfer les 
necessitats hídriques amb regs, és recomanable 
abandonar les plantacions de pollancres per fer 
fusta de qualitat i destinar aquestes zones a 
altres usos. 

Fotografia 6> Plataforma autopropulsada per a la poda de 
pollancres.
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La gestió del pollancre per a 
la producció de biomassa

Des de fa pocs anys, amb l’extensió dels con-
reus energètics a nivell general (taula 5), s’ha 
iniciat una tímida implantació dels mateixos a 
Catalunya. L’objectiu d’aquestes plantacions és el 
de produir el màxim volum de biomassa possible 
i que ens permeti la qualitat d’estació on hem 
realitzat la plantació.

Taula 5> Estimació de superfícies de conreus energètics 
agrícoles a nivell de les diferents CCAA. El 90% d’aquestes 
superfícies estan plantades de pollancres (Font: Jordi Salvia).

Comunitat Autònoma Hectàrees

Catalunya 150

Aragó 105

Castella la Manxa 1.360

Galícia 20

Madrid 10

Castella i Lleó 1.040

Extremadura 600

Andalusia 250

País Valencià 45

Hi ha dues tipologies principals de plantacions 
amb l’objectiu de producció energètica, el que 
s’anomena cultius energètics agrícoles o cultiu de 
biomassa llenyosa:

> Plantacions de mitja rotació (MRF – Medium 
Rotation Forestry)

> Plantacions de curta rotació (SRF – Short 
Rotation Forestry)

El terme cultiu de biomassa llenyosa o cultius 
energètics agrícoles es refereix al cultiu per a la 
producció de biomassa amb espècies forestals de 
creixement ràpid i que s’implanten en altes den-
sitats i són gestionades amb tècniques de conreu 
determinades i que presenten cicles de rotació 
curts. El material vegetal principalment utilitzat 
són el pollancre (Populus spp.), el salze (Salix 
spp.), la robínia o falsa acàcia (Robinia pseudoa-
càcia) i l’eucaliptus (Eucaliptus spp.). Els principals 
clons de pollancre emprats són I-214, MC, Adige, 
Oudenberg, Vesten, Orion, AF2, AF8 i Viriato.

Plantacions de mitja rotació (MRF) (fotografia 7): 
són plantacions amb un torn de 4 a 6 anys i una 
vida útil de la plantació d’uns 15 anys (2-3 rota-
cions). Presenten una densitat òptima de 1.400 
plantes per hectàrea (entre 1.200 i 1.600 plantes/
hectàrea) amb un marc de plantació que sol ser de 
3,5 x 2 metres (3,5 metres entre línies i 2 metres 
entre plantes de la mateixa línia). D’aquesta 

manera es facilita els treballs mecanitzats entre 
línies. Com a material vegetal per a la plantació 
s’utilitzen estaques d’un any. En aquest tipus de 
plantacions els productes obtinguts poden tenir 
diferents destinacions: biomassa, pasta de paper o 
mixtes (biomassa i desenroll).

Fotografia 7> Plantació de mitja rotació forestal (MRF).

Plantacions de curta rotació (SRF) (fotografia 8): 
són plantacions amb un torn de 2-3 anys, en fun-
ció del creixement i una vida útil de la plantació 
d’uns 12-15 anys (5-6 rotacions). Presenten una 
densitat òptima de 6.000 plantes per hectàrea 
(entre 5.000 i 10.000 plantes/hectàrea) amb un 
marc de plantació que sol ser de 3 x 0,5 metres 
(3 metres entre línies per a la mecanització dels 
treballs i 0,5 metres entre plantes de la mateixa 
línia). Com a material vegetal per a la plantació 
s’utilitzen estaques de 20 cm amb com a mínim 
dues gemes per a la brotació.

Fotografia 8> Plantació de curta rotació forestal (SRF).

Els treballs de plantació per a la SRF i la MRF es 
basen en una bona selecció de la parcel·la on es 
fa la implantació del conreu. Idealment han de 
ser parcel·les de regadiu i, si es fa en secà, aques-
tes han de tenir un bon potencial productiu. La 
dimensió i la forma de la parcel·la, així com la 
distància al centre de consum són factors que 
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cal tenir en compte per evitar excessius temps 
morts en les operacions de conreu i recol·lecció 
(dimensió i forma de la parcel·la) i per evitar 
increments en el cost del transport (radi òptim 
de 40 km (màxim de 70). Alhora de la plantació 
cal evitar la monoespecificitat del conreu. Plantar 
diferents espècies i clons en una mateixa zona de 
plantació ens garanteix una riquesa genètica que 
ens pot evitar greus problemes fitosanitaris. Per 
a la preparació de la parcel·la on s’ha d’efectuar 
la implantació, cal realitzar un treball profund 
del sòl (subsolat), un treball superficial (grada 
de discos o fresadora) per una millor facilitat per 
incorporar l’estaca al sòl i en funció de la fertili-
tat s’hi aportarà alguna dosi de fertilitzant.

Per al manteniment de la parcel·la cal realitzar tre-
balls per a controlar l’estrat herbaci. Aquest con-
trol es pot fer químicament (mitjançant herbicides 
de pre-emergència) o mecànicament mitjançant 
treballs amb tractor durant el període vegetatiu. 
Aquest aspecte és fonamental per garantir una 
bona implantació del material vegetal i garantir 
un bon nivell productiu durant el seu cicle vege-
tatiu. En funció de la fertilitat del sòl es poden 
realitzar fertilitzacions per garantir una ràpida i 
vigorosa rebrotada. Addicionalment es poden rea-
litzar tractaments fitosanitaris si els nivells pobla-
cionals o d’afectacions d’altres malures superen el 
nivell màxim de tolerància. Finalment, en funció 
de l’espècie implantada i en funció de les seves 
necessitats hídriques es realitzaran regs.

La recol·lecció d’aquestes parcel·les es pot fer 
de diferents maneres, el qual permet valoritzar 
i mobilitzar el producte en diferents moments:

> Es tallen els arbres i es deixen al terra de la 
parcel·la per que perdin humitat. Posteriorment 
es recullen els arbres i s’alimenta una trituradora.

> Es tallen els arbres amb una embaladora, de 
manera que es deixen al terra de la parcel·la 
les bales que posteriorment es recullen i s’em-
magatzemen.

> Es tallen els peus i alhora es recullen en un 
remolc. Aquest remolc es buida a l’extrem de 
la parcel·la on es fa una pila amb tot el mate-
rial per triturar-lo amb posterioritat.

> Una única màquina fa el procés de tallar, 
recollir i triturar el producte que es diposita 
en un remolc arrossegat per un altre tractor 
(fotografia 9).

El rendiment d’un parcel·la de conreu de bio-
massa llenyosa depèn del potencial de l’estació 
i de les pràctiques de conreu realitzades. D’altra 
banda, els paràmetres que defineixen la qualitat 
de l’estella obtinguda són: el percentatge d’hu-
mitat, el poder calorífic inferior (PCI), la granulo-
metria de l’estella, l’anàlisi de cendres i l’anàlisi 
elemental (composició de diferents minerals). Pel 
que fa a les diferents espècies utilitzades, l’acàcia 
i l’eucaliptus presenten un major poder calorífic 
que el pollancre i el salze (Salvia, 2010).

Per al cas dels pollancres l’anàlisi del cicle de vida 
(ACV) de la plantació presenta resultats positius:

> el consum energètic de Populus spp. és de 
87,56 GJ per Ha per cada 16 anys. 

> el balanç energètic és positiu i genera un total 
de 3.843 GJ/ha.

> les emissions de CO2 equivalents per MJ gene-
rat són les menors en comparació amb altres 
sistemes de generació energètica (taula 6).

Taula 6> Emissions de CO2 per MJ generat en funció del 
sistema de generació (Salvia, 2010).

Sistema de producció ener-
gètica

Emissions de 
CO2

Plantació de Populus sp. 1,90 g CO2/MJ

Plantació de Brassica carinata 10,72 g CO2/MJ

Consum de gas natural 16,06 g CO2/MJ

Plantacions de pollancres i 
instal·lacions de valorització de 
la biomassa de l’empresa NUFRI

L’empresa hortofrutícola NUFRI inicia les seves acti-
vitats l’any 1973 al municipi de Mollerussa (comarca 
de l’Urgell) i actualment té quatre línies de negoci:

> Producció i comercialització de fruita fresca 
des del seu origen (Lleida, Osca, Sòria, Càceres, 
Sevilla, Huelva i finalment a Agadir al Marroc).

> Distribució majorista de fruita en els mercats 
centrals de Barcelona, Madrid, Sevilla i Lisboa.

> Producció industrial de sucs, transformats i 
elaborats de fuita.

> Producció d’energia a partir de diverses matè-
ries primeres i de diverses fonts (solar, cogene-
ració, biomassa, biogàs i hidràulica).

Fotografia 9> Recol·lecció i trituració de pollancres de curta rotació.
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Amb l’objectiu de donar sortida al gran volum 
de subproductes i residus que genera les activi-
tats de l’empresa (pinyol de préssec, polpa de 
fruita, fusta d’antigues plantacions de fruiters, 
etc.) i amb l’objectiu de produir part de l’energia 
necessària per al funcionament de la planta es va 
posar en marxa la línia de producció d’energia 
mitjançant la combustió d’aquestes biomasses. 
Inicialment es va instal·lar una caldera de 10MWt 
per a la producció de vapor i posteriorment s’ha 
instal·lat una segona caldera també de 10MWt 
per a la producció elèctrica (2 MWe). Totes dues 
calderes són de combustió sobre graella mòbil i 
presenten un rendiment tèrmic i elèctric superior 
al 80% i del 23% respectivament. Els volums con-
sumits per tipologia de combustible són:

> Restes d’arbres fruiters de la zona 16.000 t/any 
biomassa generada pròpiament per NUFRI (cost 
~ 35€/t)

> Canyot de panís 3.000 t/any (cost ~ 35€/t)
> Aprofitaments forestals 7.000 t/any (cost ~ 40€/t)
> Pinyol de préssec 2.000 t/any generat per 

NUFRI a la fabrica de sucs)

Plantacions de fusta de qualitat

L’empresa NUFRI, just davant de les seves instal-
lacions al terme municipal de Mollerussa, l’any 
2010 va instal·lar una plantació de 9 ha de 
pollancres amb un doble objectiu: la producció 
de fusta de qualitat i l’establiment d’una pantalla 
visual entre la zona productiva de l’empresa i el 
nucli urbà de Mollerussa. El clon utilitzat per a la 
plantació va ser l’anomenat Muur (de l’empresa 
Biopoplar), un clon euroamericà que destaca per 
les seves característiques de creixement i pel fet 
que és mascle i que per tant no fa el problemàtic 
borró.

Per a la plantació de la parcel·la es va realitzar 
un subsolat i un fresat com a preparació del ter-
reny. Després de la seva implantació, es va fer un 
tractament amb un herbicida de pre-emergència 
(Oxifluorfé) per evitar la competència herbàcia. 
Els treballs de manteniment realitzats a partir 
del primer any de la plantació han estat un trac-
tament anual amb herbicida de post-emergència 
entre els arbres de la mateixa línia i una passada 
de tractor amb desbrossadora de ganivetes per a 
segar l’herba a l’espai entre línies.

La taula 7 recull el calendari de treballs i costos 
dels mateixos. Pel que fa al reg, s’apliquen un 
total de 8-9 regs anuals pel sistema d’inundació. 
Com que l’objectiu és la producció de fusta de 
qualitat, s’han realitzat podes anuals de formació 
i de qualitat. Les podes de formació es realitzen 
amb pèrtiga telescòpica i l’objectiu és el de dei-

xar la guia lliure de competència i afavorir una 
bona formació del tronc de l’arbre. Les podes de 
qualitat fins a la data s’han realitzat amb tisores 
de mà (neumàtiques tradicionals). Més endavant, 
quan l’alçada de l’arbre ja no permeti fer l’ope-
ració des del terra s’utilitzarà una plataforma 
autopropulsada.

Taula 7> Calendari de treballs i costos dels mateixos.

Treballs Periodicitat 
(execucions 

anuals)

Cost 
(€/ha)

Preparació del terreny
– Subsolat
– Fresat

250,00

Plantació 2.000,00

Tractament herbicida 
pre-emergència

1 (només 1er any) 75,00

Tractament herbicida 
post-emergència

1 75,00

Manteniment de 
l’estrat herbaci

3-4 120,00

Reg 8-9

Plantacions per fusta de 
qualitat. Experiències de clons 
i marcs de plantació

Plantació de pollancres amb l’objectiu de produc-
ció de fusta de primera qualitat per al desentroll 
amb un torn de 10-11 anys. La finca té una super-
fície de 6 ha i en els darrers 3-4 anys es dedicava 
al cultiu de blat de moro o panís.

Abans de la plantació de pollancres es va ani-
vellar amb làser la peça inferior de la finca que 
havia estat plantada de pollancres anteriorment i 
al mateix temps, es va dividir la finca en 5 parcel-
les per a facilitar les tasques de regadiu que es 
preveien durant el torn de la plantació. La plan-
tació es va realitzar la darrera setmana de febrer 
i primera de març de 2011 amb una barrina de 
70 cm acoblada a tractor. Es va utilitzar planta 
de qualitat de diferents clons produïda en un 
viver certificat. Els clons utilitzats són: MC, I-214, 
Triplo, Unal, Muur, Viriato, Luisa Avanzo, AF, AF6, 
Agathe i Guardi (fotografia 10).
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Fotografia 10> Plantació del clon Unal.

La plantació s’emmarca en una experiència de 
rendiments dels volums de fusta produïts en 
funció del marc de plantació. L’objectiu és experi-
mentar en una qualitat d’estació qualificada com 
a extra, dels efectes del marc de plantació sobre 
el creixement dels arbres i sobre la poda per 
determinar la densitat ideal per optimitzar els 
volums de fusta i minimitzar les podes. Per això el 
marc de plantació és variable. Cada 5/6 files s’ha 
plantejat un marc de plantació diferent, 5,5 x 5,5 
m i 6 x 6 m, el que dona una densitat mitja de la 
plantació de 316 peus/ha. Per mantenir l’anive-
llament del terreny, els treballs de manteniment 
de l’estrat herbaci consisteixen en una passada 
de picadora d’herba (per evitar remoure la terra) 
entre les línies d’arbres i el tractament herbicida 
entre els arbres de la mateixa línia i als marges 
de les parcel·les.

Un cop la plantació ja estava implantada, els tre-
balls de manteniment van consistir en eliminar el 
50% de la brotada del plançó (desbrollar) i passar 
la picadora i realitzar els tractaments d’herbicida 
per controlar l’estrat herbaci. Amb l’objectiu de 
producció de fusta de primera qualitat, anual-
ment es poden els arbres per deixar un tronc fins 
als 8 m completament lliure de nusos. 

Passades dues setmanes de la plantació ja es va 
realitzar el primer reg, el qual es repeteix cada 15 
dies entre els mesos de març i setembre (fotogra-
fia 11). Durant les operacions de regadiu, s’apro-
fita per eliminar els mamadors que hagin pogut 
aparèixer després de les operacions de poda.

Fotografia 11> Parcel·la de pollancres amb reg a manta 
durant el seu primer any.

A nivell sanitari, degut a la presència d’una 
plantació de pollancres abandonada al costat 
d’aquesta parcel·la, la plantació ha patit forts 
atacs d’insectes perforadors com el Parenthrene 
tabaniformis, motiu pel qual s’han col·locat tram-
pes de feromones i s’ha fet un tractament loca-
litzat amb xeringa arbre per arbre. També s’ha 
notat la presència de clorosis en alguna part molt 
puntual de la finca, la qual s’ha solucionat amb 
l’aplicació de sequestrene durant el reg.

Pel que fa al comportament dels diferents clons 
cal destacar que es va apostar per clons molt 
productius i de molta qualitat (MC, I-214) i també 
per fer assaigs de creixements amb alguns clons 
masculins per evitar problemes amb el borró del 
pollancre (Triplo i Unal). Degut a la seva domi-
nància apical i major facilitat de poda de baix cap 
amunt per eliminar els verticils es va plantar un 
major nombre de peus del clon MC per davant 
del I-214, el qual presenta una major dificultat 
de poda.

Pel que fa als clons masculins Triplo i Unal han 
demostrat tenir poca dominància apical i alho-
ra presenten un menor número de branques 
i aquestes són més gruixudes. Aquestes dues 
observacions juntament amb el fet que en aques-
ta estació el creixement és molt vigorós, dificulta 
enormement la gestió de les podes d’aquests 
clons. Un aspecte molt positiu d’aquests clons fa 
referència als aspectes fitosanitaris: la seva millor 
tolerància a les malalties foliars els fan molt reco-
manables per a futures plantacions.

Com que l’objectiu és la producció de fusta de 
qualitat, cal valorar les característiques de la 
fusta produïda pels diferents clons. Segons la 
bibliografia i altres experiències els clons Triplo i 
Unal presenten una densitat i una coloració de la 
fusta més elevada que els clons MC i I-214.
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Taula 8> Calendari de treballs i costos.

Treballs Cost anual 
(€/ha) 
Any 1

Cost anual 
(€/ha) 
Any 2

Cost anual 
(€/ha) 

Any 3-6*

Cost anual 
(€/ha) 

Any 7-11**

Preparació del terreny

- Anivellat

- Preparació regadiu 1.705

Plantació

Manteniment de l’estrat herbaci

- Herbicida 62 62 31

- Picadora 172 172 86

Ma d’obra (picadora, poda, tracta-
ments fitosanitaris, eliminació brotada, 
poda formació, hores de regar)

471 471 288 251

Infraestructures de regadiu (Comunitat 
de regants i Canal d’Urgell)

349 349 349 349

Podes *** *** 300

Total 2.759 1.054 1.054 600
* de l’any 3 al 6, l’increment del cost de les podes queda compensat per la reducció de la despesa en tractaments herbicides, segar l’herba i dels tractaments fitosanitaris.
** de l’any 7 a la fi del torn (any 11) les despeses anuals es tornen a reduir perquè ja no cal fer tractaments per controlar l’estrat herbaci. No es fan podes.
*** els primers dos anys, la poda es combina amb les operacions de regadiu.

La indústria, tot i que prefereix la fusta dels clons 
MC i I-214, actualment accepta la fusta de tots 
quatre clons sempre que es produeixin grans dià-
metres completament lliures de nusos.

Finalment cal destacar els bons creixements del 
clon Guardi, el qual presenta una vigorosa brota-
da a la part superior de la capçada i molt poca ten-
dència als xupons. La taula 8 presenta el calendari 
de treballs de gestió i costos dels mateixos.
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Introducció

S’entén per valor “la qualitat d’un producte que 
fa que sigui preuada”. Partint d’aquesta defini-
ció, s’entén que el valor d’un producte queda 
establert pel preu de mercat que se’n paga. És 
a dir, que el valor el defineix la indústria, des-
tinatària final del producte forestal de primera 
transformació.

Seria erroni pensar però, que la valorització d’un 
producte rau únicament per trobar una indústria 
que ofereixi el millor preu de mercat. Si parlem 
de valorització dels productes forestals, hauríem 
de parlar més aviat d’optimització, tenint en 
compte, per una banda els ingressos que se n’ob-
tenen de la indústria i per l’altra les despeses que 
es generen per dur a terme l’explotació i classifi-
cació d’aquests productes.

La valorització dels productes forestals s’ha d’en-
tendre com el màxim preu que en pot obtenir 
la propietat i no pas com el màxim preu que en 
paga la indústria, és a dir: 

Valor producte propietat (€) = Ingressos indústria (€) – 
Despeses costos explotació (€)

Així, en segons quins casos ens podem trobar 
que, per un mateix tipus de producte, tot i que 
una indústria el valori més que una altra, el 
propietari pot percebre un ingrés més elevat si 
el destí final és la indústria que, a priori, ofereix 
un preu de mercat més baix però requereix uns 
menors costos d’explotació, com es reflexa a la 
taula 1.

Taula 1> Valor d’indústria versus valor que rep la propietat 
forestal.

DESTÍ TRITURACIÓ BIOMASSA

Preu de mercat 25,00 €/tona 18,00 €/tona

Tallar 15,00 €/tona 9,00 €/tona

Desembosc 0,00 €/tona 4,00 €/tona

Transport 10,00 €/tona 0,00 €/tona

Net propietat 0,00 €/tona 5,00 €/tona

APROFITAMENT I 
VALORITzACIó DELS 
PRODUCTES FORESTALS. 
EXPERIÈNCIES EN FINQUES 
PRIVADES

Xavier Vila Roura. Enginyer Tècnic Forestal. Coordinador de la Cooperativa Serveis Forestals del Consorci Forestal de 

Catalunya

 RESUM

Dins el marc d’aquesta jornada s’analitza l’aprofitament forestal que s’ha dut, o bé es durà a 
terme, en diferents Unitats d’Actuació de la finca de “Bancells” de Vilanova de Sau. Es revisen 
totes les fases dels treballs, des del model silvícola que s’aplica, el marcatge de les aclarides i de 
les tallades de selecció, la pròpia execució dels aprofitaments, i, finalment, la classificació que s’ha 
dut a terme dels diferents productes forestals que s’ha explotat. S’ha tingut en compte els tipus 
de productes que es disposen, el destí dels mateixos i la seva valorització en el mercat, optimit-
zant els ingressos que s’obtenen de la indústria respecte a les despeses d’explotació, classificació 
i transport.
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Variables per optimitzar el 
valor del producte

La figura 1 resumeix les variables que condicionen 
l’ingrés i la despesa en un aprofitament forestal.

Variables que condicionen l’ingrés

La comercialització d’un producte, i per tant l’in-
grés que se’n pot obtenir, ve condicionat per dos 
factors estretament lligats. Són, la indústria que 
demanda en relació amb la finca i el producte de 
que es disposa i que es pot oferir. 

És tant senzill com que, per tal de poder establir 
una relació comercial, la demanda ha de coincidir 
amb l’oferta.

Si parlem de la demanda, és a dir de la indústria, 
cal conèixer la ubicació i característiques d’aques-
ta, quin tipus de producte necessita, amb quines 
especificacions físiques i, per descomptat, quin 
preu ofereix.

 Localització
 El municipi on s’ubica la indústria és impor-

tant perquè condiciona el preu del trans-
port, que és una de les variables més signi-
ficatives a tenir en compte. Cal conèixer si 
té accés per tràilers o només per camions de 
desembosc i si disposa de bàscula.

 Tipus de producte
 Cal conèixer amb quin tipus de producte 

treballa i quines característiques especifica-
cions tècniques requereixen. Espècies fores-
tals, diàmetre màxim i mínim aprofitable, 
mides, limitacions, toleràncies i exigències. 

 Preu
 Depenent de quins tipus d’espècie demandi 

i segons quines especificacions, el preu que 
n’ofereix la indústria pot variar significati-
vament.

 Un altre punt molt important és conèixer la 
solvència de la indústria a la que se li ha de 
portar qualsevol tipus de producte per tal 
de tenir la garantia de cobrament.

Un cop tenim cert coneixement de les diferents 
indústries i amb quin tipus de producte treballen, 
cal ara que coneguem quin producte disposem i 
per tant quin producte podem oferir i a quina 
indústria. La oferta dependrà, en principi, de tres 
variables: la disponibilitat del producte específic, 
del volum que es pot oferir i del preu que, com a 
propietari, es vol aconseguir.

 

 Disponibilitat del producte
 Cal saber si el producte que demanda la 

indústria el podem ofertar. No només pel que 
fa a l’espècie, si no principalment amb les 
característiques i especificacions requerides.

 És molt important alhora, a partir del pro-
ducte que es disposa, saber fer la correcta 
classificació per optimitzar al màxim el pro-
ducte. És a dir, i posant un exemple, podem 
decidir o valorar si fem una classificació de 
la fusta de serra aprofitat fins a 16 cm de 
diàmetre i pagat a 45,00 €/t o aprofitat fins 
a 18 cm i pagat a 48,00 €/t. Paral·lelament, 
podem decidir si fem mides de 2,10 m a 
42,00 €/t o bé mides de 2,50 m a 45,00 €/t. 

 Cal conèixer quin tipus de producte dispo-
sem i amb quines característiques per esco-
llir la opció més favorable.

 Volum que es pot oferir
 Un cop tenim clar que disposem del pro-

ducte que és apropiat per un tipus d’indús-
tria, cal conèixer aproximadament de quin 
volum se’n pot disposar.

 Si el volum és considerable és possible pac-
tar, segons amb quines indústries, un preu 
més alt. Per contra, si el volum és escàs, pel 
fet de ser-ho, és probable que els costos 
d’explotació i transport per tal de dur a 
terme l’explotació, siguin més alts que en 
condicions normals. 

 Preu esperat
 El preu de mercat ha de ser prou atractiu 

com per, després d’assumir les despeses 
d’explotació, el preu net que en rep el pro-
pietari el percebi com a just o suficient. 

Variables que condicionen la despesa

La despesa va estretament lligada a tots els 
agents que participen en l’explotació d’un apro-
fitament forestal. 

Un cop coneixem el producte que vol la indústria, 
i sabem que la propietat el pot i vol ofertar, cal 
dur a terme l’explotació. En aquest cas, les despe-
ses d’explotació les concentrem en tres variables 
que cal tenir presents:

 Cost explotació
 Són les pròpies de l’execució de la tallada. 

Depenent del pendent, les possibilitats de 
mecanització, si és primera aclarida o quar-
ta, tallada de selecció o tallada arreu, els 
preus poden variar considerablement. El tre-
ballar amb fusta llarga o amb un mida curta 
també suposa una despesa afegida. En con-
diciona molt també la densitat de carreteres, 
que fa oscil·lar el rendiment del tractor amb 
cabrestant, i per tant, el cost d’explotació.
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 Accessibilitat
 Quan es parla d’accessibilitat és per fer 

referència tant a la densitat de carreteres, 
que condiciona tant el cost d’explotació, 
com si s’ha de destinar recursos a arranjar 
els camins o estassar vores de carreteres. Cal 
valorar, en molts casos, si el cost de l’ober-
tura d’una carretera compensa l’increment 
del cost d’explotació pel fet de no tenir-lo 
(trams d’arrossegament més llarg).

 És molt important també tenir en compte 
l’accessibilitat per tràilers, punts d’acopi de 
fusta, o de capçades per fer-ne biomassa.

 Transport a indústria
 El preu del transport depèn dels quilòme-

tres de pista forestal i estat de la mateixa, 
ja que aquest últim condiciona que pugui 
anar amb la màxima càrrega, com dels qui-
lòmetres de carretera asfaltada fins al destí 
final.

 Per segons quin tipus de producte i depe-
nent dels quilòmetres de carretera asfal-
tada, és preferible fer un desembosc i car-
regar tràilers, sempre i quan el desembosc 
sigui relativament proper.

Descripció de la finca “Bancells”

NOM Bancells

TERME MUNICIPAL Vilanova de Sau

COMARCA Osona

SUPERFÍCIE ORDENADA 354,35 ha

Dades físiques
Terreny força abrupte amb pendents pronunciats 
i generalitzats. El pendent màxim arriba fins a 
valors del 80% i el pendent mitjà és del 40%.
La cota màxima és de 915 m i la mínima se situa 
en 460 m.
Els materials geològics originaris són principal-
ment d’origen granític. Sòls àcids, poc profunds 
i escassos a les carenes. Pedregositat moderada 
amb importants afloraments rocosos.

Climatologia
Dades extretes de l’Atles Climàtic de Catalunya, 
amb una pluviometria mitjana anual de 
900 mm/any. La temperatura mitjana màxima 
de 26,4 ºC i una temperatura mitjana mínima de 
-0,4 ºC.

Vegetació
ESTRAT ARBORI
Format principalment per masses mixtes d’alzina 
i roure amb pi roig. En les zones més bones i 
productives de la finca hi trobem plantacions de 
Douglas i cedres. Als sots hi ha presència típica de 
vegetació de ribera com pollancres, verns i algun 
freixe. Trobem alhora claps de castanyer.
ESTRAT ARBUSTIU
Format principalment per arboç, bruc, aladern, 
ginesta i marfull, juntament amb romagueres, 
arítjol, lligabosc i heura entre altres.

Figura 1> Esquema-resum de les 
variables que condicionen l’ingrés i la 
despesa en un aprofitament forestal.

VALOR DEL 
PRODUCTE

Localització Disponibilitat

Tipus de producte 
i especificacions 

tècniques
Volum

Preu de mercat Preu esperat

OFERTA DE LA 
FINCA

ACCESSIBILITAT TRANSPORTDEMANDA DE LA 
INDÚSTRIA

COST EXPLOTACIÓ

INGRESSOS OFERTA DE LA 
FINCA
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1a ACLARIDA DE MILLORA 
D’AVET DE DOUGLAS

Gestió i aprofitament

UNITAT D’ACTUACIÓ 14a

SUPERFÍCIE 7,16 ha

PENDENT MITJÀ 60%

ORIENTACIÓ Nord-est

COTES (MÀXIMA - MÍNIMA) 580 m – 475 m

Fotografia 1> Situació inicial de la massa de Douglas i marcatge.

Es tracta d’una plantació de douglas de 35 anys, 
on es va utilitzar un marc de 4x3 metres, que supo-
sa una densitat aproximada d’uns 800 peus/ha.

Actualment la massa manté una estructura 
regular, amb una densitat de 700 peus/ha. El 
diàmetre mitjà és de 26 cm i l’alçada mitjana és 
de 22 metres. Les existències inventariades són 
de 195 m3/ha.

Segons el model silvícola teòric, es preveu una 
primera aclarida als 15 anys en plantacions de 
1.100 peus/ha reduint la densitat als 800 peus/ha; 
una segona aclarida als 25 anys reduint-la a 600 
peus/ha, una tercera aclarida als 35 anys reduint 
la densitat a 400 peus/ha i una última aclarida als 
45 anys reduint la densitat a la que es mantindrà 
fins a final de torn, fins als 250 peus/ha.

Es preveu executar una primera aclarida amb 
valors de la tercera, és a dir, reduint la densitat 
a 400 peus/ha. Afectarà principalment als peus 
de les classes diamètriques inferiors, que són els 
peus que han quedat dominats, tot i que no es 
descarta eliminar peus de les altres classes diamè-
triques per criteris de competència i distribució, 
amb l’objectiu d’obrir capçades per afavorir el 
desenvolupament dels peus de futur.

Figura 2> Mapa de situació de la finca “Bancells”.
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Classificació i valorització

Tipus de producte
Douglas, recte, diàmetre mig aprofitable inferior 
a 20 cm, diàmetre aprofitable no supera els 30 cm.

Variables i condicionants
Bona accessibilitat per camions de desembosc i 
tràilers. Densitat de carreteres deficient. Pendents 
molt pronunciats.

Opcions de mercat
Les opcions rauen en l’especejament dels canons 
i en el seu destí comercial (figures 3 i 4).

FUSTA
ESTRUCTURAL

DOUGLAS

ø≥25cm
5,90m

TRÀILER
 -FRANÇA-

FORNELLS DE 
LA SELVA

ø≥30cm
2,50m

ANGLÈS TRÀILER
 -FRANÇA-

ARBÚCIES

DESEMBOSC

ø≥18cm
2,50m

SANT 
HILARI – 

PLA DE LES 
ARENES-

ø≥16cm
2,50m

SANTA 
COLOMA DE 

FARNERS

SANT 
HILARI 

–PLA DE LES 
ARENES-

ø≥8cm
xatarra/ paper

± 2,50m
biomassa

SERRA LLATA TRITURACIÓ

ø≥12cm
llarg

Figura 4> Possibles destins comercials de la fusta de Douglas. Amb fons més fosc, les opcions de la fusta produïda a 
l’aprofitament.

Figura 3> Opcions d’especejament de la fusta en roll que es produirà a l’aprofitament.
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Previsió econòmica

La taula 2 mostra els preus i costos segons destins 
per a la fusta procedent d’aquest aprofitament.

No s’especifica el nom de les serradores però sí 
la localització que, al cap i a la fi, acaba condi-
cionant el preu de transport i per tant els costos 
finals d’explotació. Així tenim que, SCF és una 
indústria ubicada al municipi de Santa Coloma 
de Farners; SH –PA- és una petita serradora de 
Sant Hilari Sacalm. Quan parlem de tràiler ens 
referim a que el producte a comercialitzar s’ha 
de desemboscar a peu de pista principal on els 
tràilers hi puguin accedir sense problemes. Pel 
que fa a la biomassa és una opció que es podria 
haver plantejat en cas que les condicions d’accés 
i triturat de les branques fos viable.

Tot i que a primera instància, el valor de la serra 
aprofitat fins a 16 cm permet aprofitar més 
volum per a aquest destí i alhora el preu de 
mercat és més alt, no permet la classificació per 
llata, cosa que fa augmentar considerablement 
la fusta destinada a trituració, que és deficitària. 
L’aprofitament de llata permet ampliar el diàme-
tre aprofitable i per tant minimitzar el volum de 
trituració.

És per aquest motiu doncs que, el fet de maximit-
zar la classificació d’una fusta comercialitzable i 
minimitzar el percentatge de fusta de trituració 
ha fet que es prengués la decisió de fer la classi-
ficació de fusta de serra fins a 18 cm de diàmetre 
i alhora fer la classificació de fusta per llata fins 
a 12 cm. Així el volum de fusta per trituració és 
molt menor que no pas fer la classificació de 
fusta de serra fins a 16 cm de diàmetre i haver de 
sacrificar tota la resta per trituració. 

TALLADA ALzINA, CASTANyER 
I POLLANCRES I ACLARIDA 
RAJOLET

Gestió i aprofitament

UNITAT D’ACTUACIÓ 9 -parcial-

SUPERFÍCIE 9,31 ha

PENDENT MITJÀ 60%

ORIENTACIÓ Oest

COTES (MÀXIMA - MÍNIMA)  710 m – 635 m

Fotografia 2> Aprofitament forestal en curs

Es tracta d’una massa mixta i irregular, amb 
repartiment força heterogeni pel que fa a la 
distribució en l’espai tant del pi rajolet com de 
l’alzina. Trobem zones amb molt bona presèn-
cia de pi i un bon regenerat d’alzina i d’altres 
zones amb peus puntuals de pi rajolet amb una 
bona representació d’alzina. Independentment, 
trobem claps de castanyer puntuals. Al sot que 
travessa aquesta Unitat d’Actuació hi ha una 
plantació en línia de pollancres.

En aquestes zones de la finca, l’objectiu és treu-
re’n el màxim rendiment, executant les feines de 

Taula 2> Preus i costos segons destins per a la fusta.

INDÚSTRIA COSTOS BALANÇ 
PROPIETARITALLAR TRANSPORT DESEMBOSC

Santa Coloma 
de Farners

ø≥16cm 51,00 €/t 24,00 €/t 12,00 €/t 0,00 €/t 15,00 €/t

Sant Hilari - Pla 
de les Arenes ø≥18cm 48,00 €/t 24,00 €/t 11,00 €/t 0,00 €/t 13,00 €/t

Sant Hilari - Pla 
de les Arenes ø≥12cm 40,00 €/t 24,00 €/t 11,00 €/t 0,00 €/t 5,00 €/t

TRAILER ø≥8cm 21,00 €/t 24,00 €/t 0,00 €/t 6,00 €/t -9,00 €/t

ARBÚCIES ø≥8cm 25,00 €/t 24,00 €/t 12,00 €/t 0,00 €/t -11,00 €/t

BIOMASSA ø≥8cm 20,00 €/t 24,00 €/t no s’ha localitzat una zona apta per biomassa
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millora a les zones amb potencial, ja siguin acla-
rides o estassades, i executant un simple aprofi-
tament en la resta de zones. L’objectiu és doncs, 
dur a terme un aprofitament, tant de llenyes com 
de pi, tallant els arbres grossos que ja tenen sor-
tida comercial, i deixant els petits amb potencial 
de creixement, no els dominats.

Paral·lelament, es tallaran les perxes de castanyer 
aptes per comercialitzar i es durà a terme la talla-
da arreu de pollancre.

Classificació i valorització

Pel que fa al pi rajolet, en aquest cas, podem fer 
servir la mateixa proposta que hem fet pel dou-
glas en l’apartat anterior. Els costos d’explotació 
són més baixos perquè els rendiments són més 
alts, i el preu de mercat és inferior pel tipus d’es-
pècie, però la justificació de la classificació duta 
a terme no varia.

Pel que fa a l’alzina, el destí serà exclusivament 
per llenyes, ja que no s’ha trobat una sortida per 
fusta (“quadradillo”). L’aprofitament és fins a 
8 cm de diàmetre, tallat a mida aproximada de 
2,50 m i no hi ha classificació. Per tant, aquí la 
única variable que condiciona el preu final és el 
transport a la indústria o magatzem de llenya. 
Per tant, es tracta d’un mercat de proximitat. 

El mercat de la perxa està molt localitzat i és 
força escàs, per tant, no hi ha hagut gaires opci-
ons i s’ha optat per un mercat condicionat per la 
localització de la indústria.

Pel que fa al pollancre, la problemàtica rau tant 
en la classificació i valoració de la fusta de més de 
20 cm de diàmetre com pel que fa al subproduc-
te, és a dir, el poder comercialitzar tot el produc-
te que comprèn els diàmetres entre 20 cm i 8 cm.

La figura 5 resumeix els possibles destins comerci-
als considerats per a la fusta de pi roig, pollancre, 
castanyer i alzina.

Previsió econòmica

La taula 3 mostra els preus i costos segons destins 
per a la fusta procedent d’aquest aprofitament.

Aquí podem veure un clar exemple de com, tot 
i que la fusta de serra de douglas té un preu 
més elevat respecte a la serra del pi rajolet, el 
preu que en percep el propietari és més elevat 
amb el rajolet perquè el costos d’explotació són 
inferiors. En aquest cas, els costos de tallar són 
inferiors i els rendiments són més elevats.

Figura 5> Possibles destins comercials de la fusta de pi roig, 
pollancre, castanyer i alzina.

SANT HILARI
-PLA DE LES 

ARENES-

SANT HILARI
-PLA DE LES 

ARENES-

PI RAJOLET

SERRA

ø≥18cm

LLATA

ø≥12cm

TRITURACIÓ

ø≥8cm

TRÀILER
 -FRANÇA-

1A
FUSTA BLANCA

2A. FONDOS
FUSTA TACADA

TRÀILER 
-VALÈNCIA-

POLLANCRE

SERRA
DESENROLL

ø≥20cm

TRITURACIÓ

ø≥8cm

TRÀILER
 -FRANÇA-

SANTA COLOMA DE 
FARNERS

TRÀILER
 -FRANÇA-

CASTANYER

PERXES

ø≥18cm

TRITURACIÓ

ø≥8cm

ALZINA

LLENYES

ø≥8cm

ARBÚCIES
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ACLARIDA DE MILLORA DE PI 
RAJOLET

Gestió i aprofitament

UNITAT D’ACTUACIÓ 7 -parcial-

SUPERFÍCIE 4,36 ha

PENDENT MITJÀ 30%

ORIENTACIÓ Oest

COTES (MÀXIMA-MÍNIMA)  735 m – 775 m

Fotografia 6> Fusta apta per pals

Les característiques de la massa, distribució 
i espècies presents són força semblants al 
que s’havia definit per l’aprofitament anteri-
or, amb la particularitat que, en aquest cas, el 
pi rajolet té unes propietat físiques que molt 
ben valorades dins el mercat de pals, que fan 
plantejar-se un model diferent de silvicultura i 
aprofitament.

Tenint en compte que la valorització de la fusta 
de serra és inferior a la fusta per pals, cal replan-

Taula 3> Preus i costos segons destins per a la fusta.

INDÚSTRIA COSTOS PROPIETARI

TALLAR TRANSPORT DESEMBOSC

PI RAJOLET SH -PA- ø≥18cm 45,00 €/t 17,00 €/t 11,00 €/t 0,00 €/t 17,00 €/t

SH -PA- ø≥12cm 40,00 €/t 17,00 €/t 11,00 €/t 0,00 €/t 12,00 €/t

TRAILER ø≥8cm 21,00 €/t 17,00 €/t 0,00 €/t 6,00 €/t -2,00 €/t

ALZINA ARB ø≥8cm 60,00 €/t 24,00 €/t 12,00 €/t 0,00 €/t 24,00 €/t

CASTANYER SCF ø≥18cm 60,00 €/t 17,00 €/t 12,00 €/t 0,00 €/t 31,00 €/t

TRAILER ø≥8cm 20,00 €/t 17,00 €/t 0,00 €/t 6,00 €/t -3,00 €/t

POLLANCRE TRAILER ø≥20cm 57,00 €/t 17,00 €/t 0,00 €/t 9,00 €/t (s.t.) 31,00 €/t

TRAILER ø≥8cm 22,00 €/t 17,00 €/t 0,00 €/t 6,00 €/t -1,00 €/t

Fotografia 3> Classificació fusta de serra, amb llata i trituració 
al fons.
Fotografia 4> Càrrega de tràiler de fusta de pollancre.
Fotografia 5> Càrrega de tràiler de fusta per trituració.
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tejar el model silvícola d’aclarides successives per 
aconseguir peus de classe diamètrica superior a 
30 cm de diàmetre i amb torns de 80 anys, per 
substituir-lo per un model silvícola on es busqui 
desenvolupar una massa específica per pals, amb 
densitats elevades per aconseguir troncs rectes i 
sense branques i torns més curts. 

A part, caldrà plantejar-se també si és preferible 
una estructura irregular o regular i alhora si man-
tenim una massa mixta amb l’alzina o busquem 
pròpiament una massa pura de pi rajolet.

Classificació i valorització

La figura 6 resumeix els possibles destins comer-
cials considerats per a la fusta de pi roig amb 
proporció elevada de peus aptes per a pals.

Previsió econòmica

En aquest cas, la única dada econòmica que és 
possible oferir és el preu de les diferents classi-
ficacions de la fusta posades a serradora. A data 
d’avui, no es té cap previsió dels costos d’explo-
tació ni del transport a destí.

INDÚSTRIA

PI RAJOLET

SH -PA- ø≥18cm 45,00 €/t

SH -PA- ø≥12cm 40,00 €/t

MANRESA ø≤24cm
ø≥12cm

66,00 €/t

TRAILER ø≥8cm 21,00 €/t

Figura 6> Possibles destins comercials de la fusta de pi roig amb proporció elevada de peus aptes per a pals. Amb fons més fosc, 
les opcions de la fusta produïda a l’aprofitament. El requadre més fosc indica les opcions escollides per aquest aprofitament 
d’aclarida de pi rajolet visitat durant la jornada tècnica.

SANT HILARI
-PLA DE LES ARENES-

MANRESA

ø≤24cm; ø≥12cm
8,20m; 9,20m; 10,20m

rectitud

SANT HILARI
-PLA DE LES ARENES-

PI RAJOLET

SERRA

ø≥18cm
2,50m

LLARG TRITURACIÓ

PALS LLATA ø≥8cm

ø≥12cm
llarg

TRÀILER
 -FRANÇA-
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Introducció

El massís dels Ports és un espai eminentment 
forestal, d’orografia molt abrupta i complexa 
que el 1966 va ser declarat Reserva Nacional de 
Caça. L’any 1992, amb la declaració del Pla d’Es-
pais d’Interès Natural de Catalunya, Els Ports es 
convertien en un espai natural protegit, i el 2001, 
amb la declaració del Parc Natural dels Ports, 

passaven a obtenir una distinció que els situava 
entre els espais naturals més importants del país. 
Posteriorment, amb la designació de ZEPA (2006), 
tot l’àmbit del Parc Natural dels Ports s’incorpora-
va a la xarxa ecològica europea Natura 2000, i per 
les característiques dels seus tipus d’hàbitats natu-
rals i hàbitats d’espècies era reconegut com a LIC.

Més del 50% del Parc Natural està cobert per 
pinedes de pi roig i pinassa, que varen ser objecte 

GESTIó FORESTAL PER A 
VALORITzAR zONES DE PASTURA 
EN EL CONTEXT MEDITERRANI. 
L’EXEMPLE D’UNA FINCA PRIVADA 
AL PARC NATURAL DELS PORTS
Josep Sabaté Balsells. Enginyer Forestal i tècnic de la finca La Campana

Rafel Balada i Llasat. Enginyer Agrònom. Director del Parc Natural dels Ports i la Reserva Nacional de Caça dels Ports de 

Tortosa-Beseit

Marc Taull i Taull. Enginyer de Forests. Grup de sistemes Silvopastorals. CTFC

Ricard Farriol Almirall. Enginyer Tècnic Forestal. Àrea de planificació del CPF

 RESUM

Ens els últims 50 anys al massís dels Ports, s’ha produït una ruptura molt gran amb les formes de sub-
sistència tradicionals, eminentment agrícoles, ramaderes i forestals. Aquests canvis, en bona part, 
han succeït com a conseqüència d’una forta devaluació dels recursos primaris dels boscos, conduint 
a l’abandó de l’activitat agrícola en les zones de muntanya i el declivi de l’activitat forestal (per 
abandó principalment de l’aprofitament fuster). Tals aspectes han provocat una modificació notable 
en els usos del sòl i en l’estructura del paisatge forestal. Per una banda, se’n deriven uns beneficis 
ecològics i paisatgístics, ja que moltes masses forestals s’han recuperat i naturalitzat i a més l’explo-
tació antròpica de les zones de muntanya s’ha reduït. No obstant, els processos de recolonització 
forestal han provocat, en alguns casos, un seguit d’efectes perjudicials amb implicacions ecològiques 
i econòmiques: homogeneïtzació de les masses forestals, reducció d’hàbitats oberts necessaris per 
determinades espècies de fauna salvatge, reducció en la producció de determinats recursos no fus-
ters (com les tòfones) i increment de la vulnerabilitat als incendis forestals. 
A partir de la gestió desenvolupada en una finca forestal privada i analitzant les actuacions fetes 
en els darrers anys en aquesta i d’altres zones veïnes del Parc Natural dels Ports, es realitza una 
aproximació pràctica de l’estudi fet en el marc del Pla d’Innovació i Transferència de Coneixement 
del Centre de la Propietat Forestal amb el Grup de Sistemes Silvopastorals del Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya en relació a la valorització de les zones de pastura en el context mediterrani. 
S’analitzen les potencialitats que ofereix la gestió d’aquestes zones i les oportunitats en productes 
i serveis que s’ofereixen, des de la perspectiva de la propietat privada, dins el Parc Natural dels 
Ports i de la Reserva Nacional de Caça.
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d’aprofitament fuster fins a finals dels anys vui-
tanta. Les característiques físiques de la zona (amb 
accessos difícils i relleu abrupte) fan que actual-
ment, els aprofitaments amb objectiu fuster siguin 
pràcticament inexistents. En aquest context, la 
major part de les forests (tant públiques com priva-
des) han vist com la seva principal font d’ingressos 
(la fusta) deixava de ser un recurs rendible. Aquest 
efecte està produint un canvi en els escenaris pro-
ductius dels propietaris de les finques forestals, 
que veuen com els recursos no fusters (com la caça 
i en alguns casos les tòfones i les pastures) prenen 
major rellevància en les activitats quotidianes de 
gestió forestal. Aquesta situació descrita dibuixa 
un nou paradigma per a la gestió de les finques, 
on l’aprofitament de la caça, les pastures i les 
tòfones, substitueix els productes fusters com a 
principal objectiu productiu. A més, les directrius 
de conservació de la biodiversitat derivades dels 
preceptes de Natura 2000 i de la legislació estatal i 
autonòmica de conservació de la natura, aboca les 
finques a planificar i aplicar criteris per contribuir a 
la millora i manteniment dels hàbitats, assolint així 
els objectius de la gestió forestal sostenible.

La gestió de finques privades 
al Parc Natural dels Ports

La superfície del Parc Natural dels Ports és de 35.050 
hectàrees, que es distribueixen en tres comarques: 
la Terra Alta (8.962 hectàrees), el Baix Ebre (16.073 
hectàrees) i el Montsià (10.015 hectàrees).

En relació a la titularitat i la propietat d’aquestes 
superfícies, 14.392 hectàrees són propietat dels 
Ajuntaments, 7.254 hectàrees són forest propietat 
de la Generalitat de Catalunya i unes 13.404 hec-
tàrees es distribueixen entre propietats privades.

A data d’avui, en l’àmbit de la superfície privada 
hi ha gairebé un 30% de les forests ordenades 
mitjançant un Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal (PTGMF). Així hi ha en l’àmbit del Parc 
Natural 7 PTGMF vigents (figura 1), amb una 
superfície ordenada de 3.877 hectàrees, sent la 
mitjana de la superfície de les finques de 554 hec-
tàrees (la més gran 938 hectàrees i la més petita 
61 hectàrees).

Cal assenyalar que en tres d’aquestes finques (La 
Campana, Millers i Carlares) es tracta del segon 
PTGMF. En la revisió de l’ordenació s’ha posat de 
relleu un canvi en el plantejament d’objectius i 
propostes de gestió de les seves masses forestals. 
També és remarcable el nivell de desenvolupa-
ment de les actuacions planificades, bàsicament 
per tractar-se d’actuacions amb un caràcter cla-
rament de millora i inversió en alguns casos i, en 
d’altres per les dificultats tècnico-econòmiques de 
poder desenvolupar els aprofitaments previstos.

Analitzant els objectius, models de gestió i pro-
postes d’actuacions, tots els documents coincidei-
xen en posar de relleu que l’aprofitament fuster, 
si bé no es deixa de banda i es manté com un 
recurs a gestionar i aprofitar, no és l’únic o prin-
cipal objectiu en la major part dels PTGMF. Els 
objectius d’aprofitament per ramaderia extensi-
va, la gestió de les masses forestals per minimit-
zar el risc d’incendi i la millora i conservació del 
paisatge, l’ús del lleure, l’aprofitament cinegètic 
i, la gestió i millora de les zones tofoneres per 
l’aprofitament dels productes no fusters, són els 
que prenen un caràcter predominant en les pro-
postes i models de gestió dels PTGMF.

Així, de forma clara es pot visualitzar, que si bé 
les qualitats d’espècies forestals i de qualitats 
d’estació poden, a partir de models de gestió i 
un règim d’intervencions forestals ben dirigides, 
donar uns bons productes fusters, la situació dels 
mercats, les distàncies a la primera transformació 
i els costos en l’explotació, han anat definint un 
nou escenari forestal, on els recursos no fusters 
prenen un paper prioritari i, més o menys viable, 
des de la gestió i economia de la propietat.

Figura 1> Instruments d’ordenació forestal vigents en finques 
de titularitat privada i superfície forestal privada en l’àmbit del 
PEIN dels Ports.

Límit municipal
Límit del PEIN
Límit d’IOF

Superfície 
forestal privada
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Recuperació de pastures 
forestals en antigues zones de 
conreu: una estratègia de gestió 
per a la diversificació forestal i 
la recuperació d’espais oberts 
al Parc Natural dels Ports

Hi ha objectius de conservació molt clarament 
establerts en els documents de declaració com 
a espai protegit que cal plasmar en forma d’ac-
tuacions concretes a escala de finca forestal. En 
aquest context, alguns estudis recents (Avila et 
al., 2010; Pla, 2011; Ferré, 2011) ens informen 
sobre la important recol·lonització forestal succe-
ïda en els antics camps agrícoles dels Ports durant 
la segona meitat del segle XX. Ja sigui a través de 
la repoblació forestal (molts cops amb espècies 
al·lòctones) o per la recol·lonització natural del 
bosc, bona part dels espais oberts en les zones 
altes del massís han desaparegut o s’han reduït. 
Aquest fenomen ha comportat, junt amb d’altres 
factors, una reducció i empobriment de deter-
minats hàbitats d’interès declarats per la Xarxa 
Natura 2000 (e.g. Moreira et al., 2010).

Les actuacions forestals dirigides a l’establiment 
de pastures naturals i espais oberts en anti-
gues zones agrícoles de muntanya s’ha constatat 
com una estratègia eficient alhora de recuperar 
determinats hàbitats forestals favorables per a 
algunes espècies de fauna salvatge, mantenir 
determinats hàbitats oberts per a la producció 
de tòfones i diversificar les masses forestals redu-
int-ne la vulnerabilitat als incendis forestals.

Realització d’una actuació 
pilot en el PTGMF de la finca 
privada de “La Campana”

La finca la Campana, en el terme municipal d’Al-
fara de Carles, va ser de les primeres en tenir un 
PTGMF aprovat en l’àmbit dels Ports, l’any 1996. 
Es tractava en aquells moments, d’una finca forta-
ment descapitalitzada pels aprofitaments continu-
ats fusters que s’hi havien donat. Així els planteja-
ments i objectius de gestió anaven primordialment 
adreçats a recuperar el potencial productiu forestal 
mitjançant un important programa d’intervencions 
silvícoles. Bona part de les actuacions d’inversió 
previstes no es van poder portar a terme. 

Amb la revisió del PTGMF (any 2006) hi ha un 
canvi en els objectius i plantejaments de gestió 

de la finca. Actualment l’aprofitament fuster 
pren menys rellevància en la programació de la 
gestió i són els recursos no fusters i l’aplicació de 
determinades directrius de conservació ambien-
tal que exigeixen les Directives europees de la 
Xarxa Natura 2000, els que determinen la major 
part d’intervencions planificades en l’ordenació 
forestal de la finca. En aquest context, es desen-
volupa aquesta actuació pilot que té per objec-
tius: recuperar espais oberts per a la fauna salvat-
ge, diversificar el mosaic forestal per fomentar 
la producció de tòfona i reduir la vulnerabilitat 
de les masses arbrades als incendis forestals. 
Aquests objectius s’aconseguiran mitjançant la 
implantació de pastures naturals en antics camps 
agrícoles de muntanya existents a l’interior de la 
finca forestal.

Identificació d’àrees potencials de 
recuperació 

Per tal d’identificar els antics camps agrícoles de 
muntanya susceptibles de recuperació i transfor-
mació en pastures naturals a la finca, s’ha realit-
zat un anàlisi utilitzant un Sistema d’Informació 
Geogràfica (SIG), tot integrant mapes d’usos 
del sòl de l’any 1956 (Avila et al., 2010) i 2010 
(CREAF, 2009), mapa de canvis d’ús del sòl 1956-
2009 (Avila et al., 2010), xarxa de pistes forestals, 
mapa de pendents i recursos fusters existents. A 
partir d’un anàlisi multicriteri de selecció de con-
dicionants, s’han identificat un conjunt de rodals 
propicis per a l’establiment de pastures forestals 
en funció de: la necessitat en relació al grau 
d’homogeneïtzació de la massa; la pèrdua d’es-
pais oberts; els pendents; l’accessibilitat; l’estat 
de la massa forestal i els recursos fusters (figura 
2). També s’ha realitzat treball de camp per a la 
caracterització i inventari de la massa forestal on 
es planifica la recuperació de pastures.

Planificació i execució dels treballs 
forestals

S’han planificat i executat diversos treballs i 
tractaments forestals per recuperar, de forma 
estratègica (veure apartat anterior), antics camps 
agrícoles de muntanya recolonitzats actualment 
per masses arbrades de pi roig i/o pinassa per 
transformar-los en pastures naturals. Per portar 
a terme els treballs planificats en una superfície 
de 4,1 ha, s’han fet les actuacions de: tallada 
selectiva de l’arbrat, desembosc i classificació de 
productes fusters, eliminació de restes vegetals i 
diversos tractaments al sòl per a l’establiment de 
comunitats de pastura mediterrània i/o subme-
diterrània en les àrees d’actuació seleccionades 
(fotografies 1 a 4).
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Figura 2> Procediment per a la identificació de rodals òptims per a la recuperació de pastures naturals. (a) Ortofotografia de l’any 
1956, (b) ortofotografia de l’any 2011 (ICC, 2011), (c) Mapa d’homogeneïtzació del paisatge forestal (1956-2009) avaluat en funció 
de la intensitat i magnitud de canvi en l’estructura forestal i (d) identificació de rodals d’actuació a partir de l’anàlisi multicriteri SIG.

Figura 1> Instruments d’ordenació forestal vigents en finques de titularitat privada i superfície forestal privada en l’àmbit del PEIN dels Ports.

a) Ortografia 1956 b) Ortografia 2011 (ICC)

c) Mapa de canvis 1956-2009 d) Rodals òptims per a transformació a pastures
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La singularitat de la prova radica en apostar per 
un autofinançament de la mateixa, de forma 
que els recursos econòmics extrets dels productes 
fusters (a través de la seva venda en empreses 
de transformació) s’inverteixin en les actuacions 
de tractament del sòl i recuperació de pastures 
naturals. L’actuació pilot es va realitzar l’any 
2012 per part de diverses empreses del sector 
agrícola/forestal: TERMAR S.A., Rosman S.L. i 
Transformacions Romeu S.L. L’actuació pilot es 
fonamenta en l’esquema operatiu que mostra la 
figura 3.

La relació de productes fusters obtinguts en els 
treballs de tallada i classificació de fustes va ser 
la que es mostra a la taula 1 i figura 4.

Figura 3> Esquema de desenvolupament de l’actuació pilot de 
recuperació de pastures.

Fotografies 1 i 2> Mostra de les operacions de marcatge i 
tallada.

Fotografies 3 i 4> Tasques d’arrossegament i provisió de fusta 
en carregador mitjançant Skidder.
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Figura 4> Productes fusters extrets en funció de la seva 
tipologia (%) i mostra d’una càrrega de camió sobre bàscula.

Planificació de la recuperació de 
pastures

S’ha avaluat la idoneïtat dels rodals on es pretén 
realitzar la tasques de millora del potencial pas-
toral de dues formes: i) analitzant el potencial 
de millora des del punt de vista pastoral d’una 
tipologia forestal en concret; ii) avaluant la ido-
neïtat d’un rodal per a realitzar recuperacions de 
pastures o adevesaments.

1 Avaluació a escala de tipologia forestal. Les mas-
ses forestals que predominen a la zona on s’han 
recuperat les pastures són boscos de pinassa i 
boscos mixtos de pinassa i pi roig. En un treball 
per a la Caracterització de Tipologies Arbrades 
realitzat pel Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya i el Centre de la Propietat Forestal, es 
mostra com el recobriment herbaci d’aquesta 
tipologia és mig, essent la principal espècie el 
Brachypodium phoenicoides, que és consumida 
pel bestiar en un rodal pasturat amb recurrèn-
cia, però que disminueix molt la seva ingesta en 
rodals poc pasturats, o abandonats. A l’estrat 
herbaci també poden ocupar força recobriment 
altres espècies de bon valor farratger com Briza 
media, Aphyllanthes monspeliensis o Bromus 
erectus. 

 El fet que el recobriment de l’estrat herbaci 
sigui mig i que hi hagi una bona proporció de 
bones espècies farratgeres ens dona una idea 
que aquesta tipologia té un bon potencial de 
millora per a l’aprofitament pastoral, i que 
es podrien proposar actuacions silvícoles per 
afavorir la millora de llur potencial.

2 Avaluació dels factors clau per a obtenir un 
bon potencial pastoral en rodals de pastures 
i pastures arbrades, obtinguts a partir del 
seguiment de parcel·les demostratives, rea-
litzat pel Grup de Sistemes Silvopastorals del 
CTFC els darrers anys (figura 5). Aquest anàlisi 
ens permet conèixer quina càrrega ramadera 
aproximada podrem obtenir amb una actuació 
de recuperació de pastures o la creació d’una 
estructura adevesada a escala de rodal.

S’observa com el factor més important és el tipus 
de clima, ja que en zones de clima humit es 
poden assolir valors entre 0,4 i 0,9 UBM ha-1 any-1 

(des del potencial D2 fins al A1). 

El segon factor més important són els tipus de 
sòl: els de tipus mèsic, al tenir més capacitat de 
retenció d’aigua, tenen una producció significa-
tivament superior als xeromèsics.

El tercer factor més important és el tipus de 
relleu. A les zones planes o abancalades s’assoleix 
un potencial pastoral superior que a les zones 
de vessant. Això s’explica ja que, tot i tenir pro-
duccions herbàcies molt similars en les mateixes 
condicions de precipitació i tipus de sòl, la quali-
tat de l’herba és significativament superior a les 
zones planes.

L’aportació d’aglà en rodals amb arbrat del gène-
re Quercus és important ja que ofereix aliment 
en un moment de l’any on la producció herbàcia 
i la seva qualitat són baixes.

A partir d’aquests resultats es recomanaria realit-
zar accions com la recuperació de pastures, o cre-
ació de deveses només en zones de clima humit.

En els rodals recuperats de la finca La Campana 
es donen bones condicions per a arribar a obtenir 
un potencial pastoral mig o alt (zona de clima 
humit amb el risc, però, de possible període de 
sequera estival), i sòls amb alta capacitat de 
retenció d’aigua en zones planes. Aquest darrer 
factor es garanteix ja que les zones recuperades 
són antics conreus.

Taula 1> Productes fusters extrets en funció de la seva tipologia en tones (t) i percentatge (%), per a una superfície tractada de 4.1 ha.

Grossa (25-45 cm dg) Mitjana pals (20-25 cm dg) Palet Trituració/biomassa TOTAL

t 67 65 280 59 471

% 14 14 60 13 100
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Donat que les zones recuperades havien estat 
conreus, caldrà avaluar si en el banc de llavors 
encara es conserven espècies pròpies de zones 
agràries. La conservació d’aquest tipus d’espècies 
(al banc de llavors) pot contribuir a que la pas-
tura natural que s’implanti no només hi surtin 
espècies pròpies del sotabosc de pinassa sinó 
també altres de millor valor farratger.

Tot i això, es preveu la realització de llaurats i 
sembrats per a la implantació de pastures natu-
rals amb objectiu de millora qualitat bromatolò-
gica de la coberta herbàcia en les àrees d’actua-
ció. La dosi i composició de la sembra prevista es 
mostra a la taula 2.

Taula 2> Dosis i composició de la sembra per espècies 
per la implantació de pastures naturals submediterrànies 
(Buira, 2011).

Espècie % en pes

Poa pratensis subsp. pratensis 5

Phleum pratensis 5

Festuca rubra 5

Lolium perenne 10

Dactylis glomerata 10

Festuca arundinacea subsp. fenas 10

Trifolium pratense 12,5

Trifolium repens 12,5

Lotus corniculatus 5

Onobrychis viciifolia 20

Dosi 300 kg/ha

La major part d’espècies escollides per a la sem-
bra són característiques dels prats d’Arrhenat-
herion, que comprèn prats que cobreixen sòls 
humits, sovint adobats i dallats. Es va creure que 
els rodals recuperats podrien ser un lloc indicat 

per a la implantació d’aquest tipus de prat ja que 
el terreny es trobava abancalat, en un lloc força 
humit i de bona qualitat d’estació. Les gramínies 
escollides són totes pròpies de prats mesòfils 
de la classe Molinio-Arrhenatheretea, i tenen 
una productivitat mitjana; a excepció de Lolium 
perenne, que es va escollir per la seva potencia-
litat productiva i bona qualitat nutritiva. Pel que 
fa a les lleguminoses, es va escollir Onobrychis 
viciifolia, per la seva excel·lent qualitat nutritiva 
i relativa resistència a la sequera i a la pastura. 
En destaca també la seva resistència al fred, i per 
això, en comparació amb l’alfals, ofereix la possi-
bilitat de produir més a la tardor i hivern (Buira, 
2011). Les fotografies 5 a 8 il·lustren diferents 
fases dels treballs d’implantació de pastures.

Resultats dels treballs forestals. 
Anàlisi econòmic.

S’han recuperat i transformat 4,1 ha d’antics 
camps agrícoles de muntanya en pastures natu-
rals en un total de 9 rodals de superfície mitja 0,4 
ha (veure figura 6). El rodal de major superfície 
és de 1,11 ha i el de menor superfície 0,12 ha. 
Amb aquestes actuacions s’ha contribuït a diver-
sificar les masses forestals de l’entorn (millora de 
l’estructura per a la producció de tòfona), s’han 
recuperat estratègicament alguns espais oberts 
adaptats al paisatge forestal (límits irregulars, 
pantalles de vegetació a pistes forestals, con-
servació d’arbres de grans dimensions) i s’han 
implantat pastures naturals amb millor qualitat 
bromatològica per a la fauna salvatge (millora 
del recurs cinegètic) (Figura 6). Alhora s’ha redu-
ït, en la seva justa mesura, la vulnerabilitat de la 
massa forestal als incendis forestals. 

L’impacte econòmic de les actuacions fetes tenint 
en compte els ingressos dels diferents productes 

Figura 5> Factors que incideixen en el 
potencial pastoral de rodals de pastures, 
pastures arbrades i deveses. S’ordena 
de major (A1) a menor (E2) el potencial 
pastoral (càrrega ramadera) d’un rodal 
segons els factors que hi incideixen. 
El factor espècies arbòries es te en 
consideració per a pastures arbrades i 
deveses (Taüll i Casals, 2012).
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fusters que es van vendre i les despeses genera-
des en les diferents actuacions que es van fer per 
part de la propietat han assolit un diferencial de 
despesa de 991 euros, els quals es va assumir com 

inversió per la propietat. A continuació es deta-
lla, en la taula, el balanç econòmic financer dels 
treballs forestals realitzats (Taula 3).

Taula 3> Balanç econòmic financer de l’actuació pilot a la finca La Campana.

INGRESSOS

Actuació Recursos (t) Preu (€/t) Valor (€) %

Aprofitament fuster 470 45 21.150 100

DESPESES

Actuació Persones Temps (dies) Preu jornada (€) Cost (€) %

Tallar, desbrancar, arrossegar 2 60 63 8.460 38

Transport productes fusters al mercat 2 14 330 10.340 46

Triturar restes 1 3 294 658 3

Tractament del sòl, llaurat i sembrat 1 3 686 2.303 10

Despeses allotjament 1 50 8,4 380 3

TOTAL 22.141

                                 BALANÇ -991

Fotografies 5, 6, 7 i 8> Mostra de les operacions i tractaments fets per la implantació de pastures.
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Les suredes a Catalunya i risc 
d’incendis tipus

Les suredes (Quercus suber L.) són un tipus de 
bosc molt preuat des del punt de vista econòmic 
i ecològic. A Catalunya ocupen més de 74.000 ha, 
de les quals 34.000 ha constitueixen masses pures 
i la resta masses mixtes de suro amb altres espè-
cies (Figura 1). A l’Alt Empordà es troben prop 
de 9.400 ha de masses pures i 3.300 ha de mixtes 
(Piqué et al., 2011a). 

Aquestes suredes són presents en gran varietat de 
condicions climàtiques, edàfiques i fisiogràfiques i 

constitueixen boscos molt antropitzats, en molts 
casos artificials, aprofitats des d’antic per a la 
producció de suro, i amb un gran valor ambiental, 
com a hàbitat i per la seva biodiversitat, econòmic 
i social.

Es tracta de sistemes molt sensibles davant el 
canvi global, en alguns casos en fase d’abando-
nament, propiciada per l’afectació de la plaga 
del corc del suro (Coraebus undatus) i dels incen-
dis forestals, que afecten de manera important la 
seva persistència i viabilitat econòmica. 

Així doncs, a Catalunya, les suredes es troben actu-
alment en una situació vulnerable i afectades pels 

INTEGRACIó DEL RÈGIM I 
TIPUS D’INCENDIS EN LA 
GESTIó DE LES SUREDES 
A L’ALT EMPORDà: QUIN 
MODEL DE GESTIó SEGUIR?

Edgar Nebot Hernández. Enginyer de Forests. UT GRAF-Bombers del DI i membre fundador de la Fundació Pau Costa

Míriam Piqué Nicolau. Dra. Enginyera de Forests. Cap de l´Àrea de Gestió Forestal Sostenible del Centre Tecnològic Forestal 
de Catalunya i membre fundadora de la Fundació Pau Costa

Mirian Villar Mur. Enginyera Tècnica Forestal a l’Alt Empordà de l’Àrea de Medi Natural dels Serveis Territorials a Girona del DAAM

Pere Frigola i Vidal. Enginyer de Forests a l’Alt Empordà de l’Àrea de Medi Natural dels Serveis Territorials a Girona del DAAM

Xavier Laporta Benito. Enginyer Tècnic Forestal. Tècnic de l’Associació de Propietaris de l’Alt Empordà i President de la 
cooperativa d’inserció Foresterra

 RESUM

El mes de juliol de l’any 2012, a la Jonquera, hi succeí un incendi de grans magnituds i trans-
cendència, en el que es va tornar a evidenciar la necessitat de prendre mesures en la gestió dels 
grans incendis forestals (GIF). L’Associació d’Agrupacions de Defensa Forestal de l’Alt Empordà i la 
Fundació Pau Costa van organitzar una jornada amb l’objectiu de fomentar la reflexió i la recerca 
de sinèrgies per tal d’afrontar els GIF. Donada la importància d’entendre perquè es produeixen 
aquests grans focs i com actuar per tal d’adaptar-nos o minimitzar els seus efectes en un futur, 
s’organitza aquesta nova jornada per discutir els efectes del foc sobre les suredes i quin model de 
gestió seguir per fer boscos més resistents i resilients al pas del foc.
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principals impactes del canvi global, a l’igual que 
en el context europeu mediterrani: 

> Reducció del creixement i la vitalitat, degut al 
dèficit hídric, sequeres extremes i processos de 
densificació dels boscos per manca de gestió.

> Augment de la freqüència d’incendis de major 
intensitat i dimensió (grans incendis forestals, GIF)

> Augment d’episodis freqüents i severs de pla-
gues i malalties emergents, així com de fenò-
mens meteorològics adversos.

D’entre aquests impactes, l’augment de la fre-
qüència de GIF, degut a condicions climàtiques 
cada cop més càlides i àrides, juntament amb l’in-
crement de biomassa al bosc, és un dels que més 
preocupa en el context de Catalunya i sobretot en 
aquelles zones ja actualment molt vulnerables als 
GIF conduits per vent, com seria l’Alt Empordà.

Pel que fa als incendis, més el 80% de les suredes 
de Catalunya es troben en zones de risc molt alt 
d’incendi i més del 95% en zones d’alt o molt alt 
risc (Figura 2). 

En aquest sentit, la gestió per l’adaptació al canvi 
global, i més concretament la integració dels 
incendis forestals en la gestió d’aquestes suredes, 
és un aspecte clau per a la seva preservació i 
manteniment de les seves funcions productives, 
ambientals i socials. 

Els grans incendis forestals 
(GIF) a l’Alt Empordà: l’incendi 
de la Jonquera de 2012

L’extrem est dels Pirineus, les planes del Rosselló, 
el Llenguadoc i l’Empordà són una de les zones del 
sud-oest d’Europa on els vents de nord i nord-oest 
es canalitzen i agafen una força sostinguda que 
condiciona les capacitats vitals dels ecosistemes 
presents. 

La canalització del vent a escala sinòptica implica 
vents forts sostinguts de 60-80 km/h amb ratxes 
que fàcilment superen els 100 km/h, secs, freds o 
molt freds i que permeten que els incendis fores-
tals en aquestes condicions agafin unes velocitats 
de propagació, unes longituds de flama i uns com-
portaments de propagació per punts que superen 
fàcilment la capacitat dels sistemes d’extinció més 
moderns a nivell d’Europa (Costa et al., 2011).

En aquest sentit, els incendis conduïts per vent 
fort, ja sigui a les planes o en relleus (Costa et al., 
2011), superen durant un temps suficient als dos 
models d’extinció establerts, tant el model català 
basat en l’aigua a alta pressió i poc cabal, anar fins 
al perímetre del foc i resseguir-lo i aplicar manio-
bres de confinament amb foc tècnic; com el model 
francès basat en l’aigua a baixa pressió i grans 
cabals, contenció del foc a les pistes i un treball de 
mitjans aeris de gran capacitat molt contundent.

Per tant, els incendis forestals a l’Empordà han 
jugat i juguen un rol en els ecosistemes presents 
molt potent, com a pertorbació, tant podent pro-
moure canvis com mantenir estructures de vegeta-

Figura 1> Àrea de distribució de les suredes a Catalunya, 
masses pures i mixtes (Vericat et al., 2010, Piqué et al., 2011a)

Figura 2> Distribució de les suredes pures (verd) i mixtes 
(taronja) i Mapa de risc d’incendis tipus de Catalunya. Vermell: 
risc molt alt, taronja: risc alt, groc: risc moderat, verd: risc baix 
(Castellnou et al., 2010, Piqué et al., 2011b).

Suredes
Boscos mixtos de sureda i arboç
Boscos mixtos de sureda i pi blanc
Boscos mixtos de sureda i altres planifolis
Boscos mixtos de sureda i pi pinyer
Boscos mixtos de sureda i pinastre
Boscos mixtos de sureda i alzines
Boscos mixtos de sureda i roures
Altres boscos mixtos dominats per la sureda
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ció, en funció del règim de foc que, com a mínim 
des de la darrera glaciació fa 12.000 anys, ha anat 
desenvolupant-se a la zona.

A més, cal acceptar que sempre hi haurà algun 
llamp o algun accident, per molta sensibilització i 
prevenció que fem, que coincidirà amb un moment 
on la vegetació estarà deshidrata i, a més, amb un 
episodi de fort vent, per tant condicions perquè 
l’incendi ja comenci sent un Gran Incendi Forestal 
que superi la capacitat del sistema d’extinció. 

No cal anar gaire enllà per fer memòria dels darrers 
incendis significatius de l’Empordà: començant pels 
dos del 1986, el que va entrar per la Jonquera el 
19 de juliol i 3 dies més tard va marxar pel Coll de 
Banyuls cremant 23.404 ha, i el que el mateix 19 
de juliol va cremar la Serra de Rodes i el Cap de 
Creus amb 6.584 ha. Seguint pels de Garriguella de 
l’any 2000 amb 6.448 ha, Cap de Creus i l’Escala al 
2001, l’episodi del 2006 on en 1 setmana van cre-
mar 4 incendis significatius (Sant Climent Sescebes, 
Cistella, Ventalló i Capmany) afectant quasi 2.000 
ha i, finalment, l’episodi del 22 de juliol de l’incen-
di de La Jonquera, pàrquing del Pertús i Portbou 
amb quasi 13.000 ha en una llarga tarda. Des de 
principis de segle, gairebé tota la superfície forestal 
de la comarca ha estat recorreguda pel foc, i en la 
majoria de casos per més d’un incendi (Figura 3).

Des de Bombers de la Generalitat de Catalunya s’han 
fet els informes d’anàlisi, comportament i estratègia 
dels incendis de la Jonquera i Portbou i s’han publi-
cat, conjuntament amb altres articles relacionats, 
a la revista Lo Forestalillo 155, disponible a http://
blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/loforestalillo/.

Reflexions sobre com afrontar 
els grans incendis forestals (GIF)

En relació a l’incendi de la Jonquera del passat juli-
ol del 2012, l’Associació d’Agrupacions de Defensa 
Forestal de l’Alt Empordà i la Fundació Pau Costa 
van organitzar una jornada amb l’objectiu de 
fomentar la reflexió i la recerca de sinèrgies per tal 
d’afrontar els GIF.

A continuació es presenten algunes de les qüesti-
ons-reflexions que varen sorgir, que poden ajudar 
a entendre el perquè dels incendis, i cal tenir en 
compte per integrar els incendis en la gestió del 
territori i decidir quin model de gestió seguir per 
adaptar les suredes als incendis forestals (PCF, 2013):

Es possible evitar els incendis forestals a l’Empordà?
> No, ni tampoc ha de ser l’objectiu. Hi han cau-

ses d’ignició que mai es podran eliminar i cada 
any els boscos acumulen més biomassa.

> Només tenim l’opció d’intervenir sobre l’acu-
mulació de combustible, per intentar reduir 
la intensitat amb què cremaran els incendis i 
augmentar la capacitat de control en la seva 
propagació (minimitzant els efectes ambien-
tals i els riscos sobre la població).

> Cal aprendre a conviure amb el foc.
> El foc en l’àmbit mediterrani és una pertorbació 

ecològica que apareix periòdicament i de mane-
ra natural (existència d’un règim d’incendis cau-
sat per llamps abans de l’aparició humana). 

Podem controlar els incendis forestals?
> No podem controlar aquells que pel seu com-

portament (sigui per velocitat o per intensitat) 
superen la capacitat d’extinció, o que per 
complicacions operatives (necessitats de pro-

Figura 3> Perímetres dels incendis històrics reconstruïts a la zona de l’Alt Empordà, des del 1919 fins al 2012 a partir de la redacció del 
projecte d’infraestructures estratègiques per la prevenció d’incendis forestals (o pla de prevenció d’incendis) del Massís de l’Albera (PPP G1) 
i revisió del de Cap de Creus (PPP G2) per part del DAAM en el marc del projecte europeu PRINCALB (www.princalb.cat) (DAAM, 2012).

2012
Dècada de 2000
Dècada de 1990
Dècada de 1980
Anteriors a 1980
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tecció d’elements vulnerables: persones, béns) 
dificulten la gestió de l’emergència.

> Els incendis difícils de controlar són menys del 
5% dels incendis declarats. Aquest 5% d’in-
cendis, però, suposa més del 95% del total de 
les hectàrees cremades.

> Els canvis d’usos del sòl (pèrdua progressiva 
de les activitats agrícola, ramadera i forestal) 
i les polítiques d’exclusió del foc (extinció 
sistemàtica) contribueixen a acumular com-
bustible que no crema en petits incendis i que, 
finalment, acaba cremant en forma de grans 
incendis forestals (paradoxa d’extinció).

Tots els incendis són iguals?
> No. Hi ha tres factors que interaccionen: la 

vegetació (càrrega i disponibilitat), les condi-
cions meteorològiques (sequera acumulada, 
humitat relativa, vent i inestabilitat atmosfèri-
ca) i l’orografia.

> Cada zona del país té els seus incendis fores-
tals característics i que, a més, són els que 
potencialment poden cremar més superfície 
(incendis tipus).

> Els incendis poden cremar a diferents intensi-
tats: alta, mitjana i baixa intensitat; els incen-
dis d’alta intensitat provoquen canvis extrems 
en l’hàbitat i poden dificultar la regenera-
ció natural d’alguns ecosistemes. Els incendis 
de baixa i mitjana intensitat provoquen un 
menor canvi ecològic i la regeneració natural 
acostuma a ser més ràpida.

> La tendència futura (si les condicions ambi-
entals, territorials i socials no canvien) és 
tenir més incendis forestals cremant a major 
intensitat i afectant superfícies més grans i, 
per efectes del canvi climàtic, entrant en zones 
fins ara menys vulnerables.

Com actuar per tal d’adaptar-nos o minimitzar 
els efectes dels incendis forestals en un futur? 
Quin model de gestió seguir? En l’apartat “Quin 
model de gestió seguir per fer suredes més resis-
tents i resilients al pas del foc“ es tracten aques-
tes qüestions.

Efectes del foc sobre les 
suredes

Capacitat de regeneració de les 
suredes després dels incendis

La gran capacitat del Quercus suber de rebrotar 
ràpidament després dels focs és un factor a favor 
per assegurar la persistència de l’espècie (fotogra-
fia 1). Així doncs, les suredes són altament resili-
ents, és a dir recuperen la seva estructura i compo-

sició d’espècies amb relativa rapidesa desprès d’un 
foc, fet comú a tots els Quercus mediterranis.

Durant el foc els individus no arriben a morir i 
són capaços de refer els òrgans cremats. El fet 
que els Quercus mediterranis posseeixin aquesta 
capacitat, fa pensar que es tracta d’una resposta 
seleccionada evolutivament pels incendis fores-
tals. Aquesta estratègia es basa en l’existència de 
gemmes proventícies que són capaces de resistir 
altes temperatures i d’adventícies capaces de 
diferenciar-se després del pas del foc, donant lloc 
a noves tiges i fulles. Sovint aquesta resposta es 
veu afavorida per l’existència d’algun tipus d’aï-
llant de la calor que les protegeix, com el suro 
en el cas de les sureres, o el sòl en el cas d’arrels 
i soques d’alzines i roures (Lloret, 2004). En el 
cas de l’alzina surera, la seva gruixuda escorça 
protegeix el cambium de l’afectació del foc i li 
confereix una gran resistència enfront dels focs 
de superfície de baixa i mitjana intensitat. 

Malgrat això, cal considerar que els incendis fre-
qüents poden debilitar l’estat de reserves de les 
soques i comprometre la persistència de la for-
mació o conduir-la a un estat de degradació. Així 
doncs, la capacitat de regeneració dels Quercus 
mediterranis està limitada i depèn de les caracte-
rístiques del medi, particularment de les condici-
ons en el període posterior a l’incendi (sobretot 
disponibilitat hídrica), i del mateix règim d’incen-
dis: intensitat, severitat, recurrència, extensió, i 
moment (estacionalitat) dels incendis (Lloret, 2004). 

A més, les característiques morfològiques i fisio-
lògiques de la pròpia espècie i l’estat dels indivi-
dus abans de l’incendi, en relació a la seva gran-
dària i vitalitat, són atributs molt relacionats amb 
la capacitat de recuperació després del foc, per 
tant, tot i la capacitat rebrotadora dels Quercus 
aquests poden veure’s molt afectats pel foc, en 
funció del seu estat inicial. 

Fotografia 1> Detall del rebrot del Quercus suber dos mesos 
desprès de l’incendi de la Jonquera del Juliol 2012.
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En el cas de suredes aprofitades per l’obtenció 
de suro, aquestes són especialment vulnerables, 
almenys durant els anys posteriors a la pela. 
També s’observa que suros de majors dimensions, 
sotmesos a varies peles, són més vulnerables al 
foc que suros joves que no han estat mai pelats 
(sempre que hagin assolit unes dimensions i un 
gruix de pelagrí suficients), igualment els afec-
tats a l’estiu o que es troben en condicions de 
major estrés hídric també tenen majors probabi-
litats de no sobreviure al foc (Catry et al., 2012).

Per tal d’entendre els efectes del foc sobre 
l’arbrat, és important ressaltar que no tots el 
focs cremen de la mateixa manera, així podem 
diferenciar entre focs de baixa, mitjana o alta 
intensitat. És d’esperar que focs d’elevada inten-
sitat generin una elevada mortalitat de l’arbrat i 
severitat, tot i que no sempre és així, ja que pot 
passar que un foc de baixa intensitat i de propa-
gació lenta tingui uns efectes sobre el sòl majors 
que un incendi d’alta intensitat i de propagació 
ràpida.

També existeixen diferents tipus d’incendis en 
funció de l’estrat de vegetació implicat en la 
seva propagació, els focs de superfície i els focs 
de capçades, els primers normalment són focs de 
baixa-mitjana intensitat i els segons d’alta inten-
sitat (fotografia 2).

Els focs d’alta intensitat, com els focs de capça-
des, són els que cremen completament tot el 
combustible del sotabosc, sense deixar restes, i on 
els arbres queden carbonitzats al seu pas. Aquest 
representen una major amenaça per als sistemes 
d’extinció, ja que generen llançament de focus 
secundaris, longitud de flames elevades i veloci-
tats de propagació que dupliquen les produïdes 
en un foc de superfície (Scott i Reinhardt, 2001).

Fotografia 2> Massa de Quercus suber que ha cremat 
amb alta intensitat, a la dreta, i amb mitjana intensitat a 
l’esquerra. En aquest segon cas la massa presentava menys 
combustible de superfície i escala, la qual cosa va limitar 
la intensitat del foc i la propagació del foc a les capçades 
(Incendi de la Jonquera, Juliol 2012).

Danys deguts al foc en suredes 

El foc pot afectar i danyar a diferents parts de 
la sureda. A continuació es presenten les princi-
pals característiques d’aquests danys (Cardillo i 
Bernal, 2003):

> Fulles i fruits. Els danys dependran de la inten-
sitat del foc, l’alçària de la flama i l’alçària i 
dimensions de la capçada. Solen haver danys 
importants fins i tot amb focs poc intensos. 
No obstant, si l’arbre no ha estat greument 
afectat, la recuperació del fullam és ràpida i la 
producció de fruits es normalitza en els anys 
següents, sempre en funció de l’estat de reser-
ves de l’arbre i de les precipitacions de l’hivern 
posterior al foc.

> Capa mare i arbre. Les cèl·lules de la capa 
mare moren als 55-60ºC. La protecció que 
ofereix la capa de suro depèn del seu gruix en 
el moment del foc. Si després del foc resten 
entre 8-10 mm de suro sense consumir, proba-
blement la capa mare no haurà sofert danys. 
Si el suro pràcticament s’ha consumit, s’obre i 
desprèn del tronc, el càmbium estarà mort. En 
aquests casos s’observen canvis de color a la 
capa mare i un olor característic a fermentat. 
Si la superfície de capa mare morta és àmplia, 
superior al 40% de la circumferència, cal con-
siderar l’opció de tallar l’arbre i reconstituir-lo 
a partir de rebrots.

> Suro. Els danys causats al suro poden ser 
importants fins i tot en focs de baixa inten-
sitat. En general, en focs de baixa intensitat 
s’afecta més a la cara orientada a l’avenç del 
foc, i queda danyada entre el 15 i el 20% de 
la producció. Amb més intensitat, pot arribar 
a quedar afectat el 100% del suro. El foc, fins 
i tot de baixa intensitat, provoca un aprima-
ment del calibre de 10 mm o més i una menor 
activitat vegetativa que dificulta la lleva, la 
qual s’aconsella endarrerir almenys uns 3 
anys, fins que la capçada ja ha recuperat la 
seva massa foliar. Tanmateix, el suro cremat 
no presenta les qualitats físiques i mecàniques 
del suro sa i els creixements dels anys imme-
diatament posteriors al foc són anormals, per 
tant aquest suro no serà apte per als usos de 
qualitat habituals.
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Quin model de gestió seguir 
per fer suredes més resistents 
i resilients al pas del foc

El repte per reduir els efectes negatius dels GIF 
passa per reforçar les mesures de prevenció 
d’incendis a través de la planificació del terri-
tori i l’adequada gestió de les masses forestals, 
juntament amb l’eficient gestió del foc durant 
l’incendi.

Per evitar que es generin focs de capçades de 
gran intensitat és important una gestió activa de 
les suredes amb l’objectiu de crear estructures 
forestals que dificultin la propagació del foc a 
les capçades i que facilitin l’extinció dels incendis 
forestals.

A continuació es mostren algunes mesures i 
models de gestió a tenir en compte per tal de 
constituir sureres més resilients i resistents als 
incendis forestals, tot compatibilitzant el mante-
niment de les seves funcions productives.

Mesures a escala rodal

L’objectiu és reduir la vulnerabilitat de les masses 
forestals a generar incendis que propaguen per les 
capçades, tot realitzant una silvicultura orientada 
a promoure la capacitat d’adaptació intrínseca 
de les suredes al foc. S’aposta per una gestió que 
pretén constituir boscos més resistents i resilients 
al pas del foc, per així evitar pèrdues ecològiques i 
econòmiques traumàtiques (Piqué, 2012). 

Les principals mesures a escala rodal que es pro-
posen són:

> Fomentar la resiliència natural d’aquestes for-
macions als incendis, mantenint la vitalitat 
amb unes densitats adequades.

> Conformar formacions menys vulnerables 
(més resistents) als GIF, mitjançant l’aplicació 
de models i tractament silvícoles d’estructura-
ció de la coberta forestal, bàsicament selecció 
de tanys, aclarides i estassades.

> Reduir la quantitat de combustible mitjançant 
tractaments silvícoles, incloent l’ús del foc 
prescrit (tot i que pot malmetre el suro pel seu 
aprofitament normal, pot ser útil en zones no 
productives), la gestió de les restes de tallada 
o la ramaderia extensiva. 

Foment de la resiliència: mantenir la vitalitat 

Les suredes ja són per elles mateixes, per la seva 
capacitat de rebrotar desprès del foc, idònies des 
del punt de vista de resiliència al foc, tot i que 

és molt important que els peus afectats pel foc 
tinguin un bon desenvolupament i vitalitat per 
tal d’assegurar la capacitat de rebrot.

Per això, els models i tractaments silvícoles enca-
minats a promoure la vitalitat de les masses seran 
de gran ajuda, sobretot en masses degradades o 
afectades per focs previs, com per exemple tracta-
ments de selecció de tanys.

Cal apuntar, però, que en el cas de les suredes 
aprofitades per suro, desprès de la pela l’arbre 
queda desprotegit davant del foc, en aquests casos 
pot ser interessant tenir en compte el següent:

> Estassar abans de la pela perquè donat un foc 
aquest sigui menys virulent (1 any o 2 abans 
de llevar el suro).

> Estassar a mig cicle de la rotació de pela, pel 
mateix motiu que abans.

> Allargar la rotació de pela, per tenir menys 
temps els peus exposats.

> Fer una gestió de bosc irregular (fotografia 3), 
amb nombrosos pelagrins que poden resistir 
més fàcilment el pas del foc.

> Pelar els arbres del mateix rodal de manera 
rotativa en diferents anys, de manera que s’hi 
barregen diferents quintes o anyades.

Fotografia 3> Aspecte d’un rodal irregular de surera. 
Coexisteixen fustals (arbres de Dn >20 cm) en plena 
producció, amb pelagrins (CD 10-15) i nombrosos plançons.

Augment de la resistència: promoure estructures 
que modifiquin el comportament del foc

Així doncs, és especialment necessària la pràctica 
generalitzada d’una silvicultura preventiva que 
modifiqui l’estructura de les masses forestals per 
tal de fer-les més resistents a la propagació del 
foc d’alta intensitat, reduint la quantitat i conti-
nuïtat del combustible i fomentant el creixement 
i desenvolupament de l’arbrat.
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Algunes mesures per aconseguir-ho són: el con-
trol del desenvolupament del sotabosc per evitar 
la continuïtat vertical de la vegetació i la creació 
de discontinuïtats en el paisatge per la combi-
nació de zones arbrades més denses amb zones 
més obertes.

En funció de la situació inicial del rodal, bàsica-
ment de l’estructura i el desenvolupament de 
l’arbrat, seran necessaris uns tractaments o uns 
altres (estassades, selecció de tanys, aclarides, 
esporgues) per estructurar la massa i fer-la més 
resistent al foc. És important, a mesura que es ges-
tiona el rodal, avançar en el desenvolupament 
de l’arbrat, cercant peus com més alts millor, poc 
tortuosos i amb capçades elevades, que aportaran 
al rodal resistència intrínseca al foc i una menor 
necessitat de realitzar tractaments en el futur. 

En aquest sentit, en la gestió de suredes denses, ja 
siguin regulars o irregulars, on l’objectiu preferent 
és la producció de suro, convé no obrir en excés el 
dosser arbori i potenciar estructures que mantin-
guin la Fcc elevada (no inferior al 70%), pel fet que 
dificulten el desenvolupament de matollar heliòfil 
i alhora mantenen una major humitat relativa. 
És interessant, en la mateixa línia, recolzar-se en 
espècies auxiliars com roures, alzines o els individus 
arboris d’arboç per millorar l’efecte d’ombreig.

A l’altre extrem, les suredes adevesades, amb 
Fcc del 30-40% són també interessants per la 
seva discontinuïtat horitzontal, sobretot quan es 
complementa amb estassades que limiten la con-
tinuïtat vertical de combustible. En aquest cas, 
l’objectiu preferent seria la prevenció d’incendis, 
tot i que pot obtenir-se igualment una producció 
surera notable.

Mesures a escala de bosc i paisatge

Es disposa, per a l’àmbit de Catalunya, d’informa-
ció sobre la influència del medi físic en el com-
portament del foc, a partir de l’estudi dels dife-
rents incendis tipus, de manera que es coneixen 
les característiques que una determinada zona 
ha de tenir per a ser considerada com estratègica 
de cara al desenvolupament d’un GIF (Costa et 
al., 2011). Aquesta informació és molt útil de cara 
a l’eficient planificació de la prevenció d’incendis 
a escala paisatge. En aquest sentit es recomanen 
dos tipus d’actuacions o mesures a tenir en comp-
te, d’aplicació en les zones de sureda:

a Actuacions puntuals específiques de defensa 
contra incendis associades a maniobres d’ex-
tinció: determinades d’acord amb les caracterís-
tiques i patró de propagació dels incendis tipus 
que es puguin donar en la zona, especialment 
els més perillosos. Aquestes actuacions es refe-
reixen als Punts Estratègics de Gestió (PEG), 

faixes de baixa càrrega de combustible o faixes 
auxiliars ancorades en camins, que ajuden al ser-
veis d’extinció a realitzar maniobres més segures 
per tal de limitar la potencialitat dels GIF.

Algunes d’aquestes actuacions ja han estat fetes 
en el marc del projecte PRINCALB (www.princalb.
cat) (Panissars, 2006 i Pla de l’Arca, 2012) i posa-
des en servei en l’incendi de la Jonquera amb un 
èxit notable (Pla de l’Arca).

b Actuacions de conformació d’una matriu de 
coberta forestal amb una estructura que difi-
culti el desenvolupament i propagació de GIF i 
que també contribueixi indirectament a incre-
mentar les oportunitats i capacitat de l’extin-
ció. Es refereix a actuacions en localitzacions 
on cal prioritzar la reducció del combustible 
i estructures que dificultin la propagació del 
foc per les capçades (fotografia 4). Aquestes 
localitzacions són les Àrees de Foment de la 
Gestió (AFG), on pot ser necessari considerar 
mesures específiques de gestió com ara:

> Restricció de la gamma de models silvícoles a 
emprar. Utilització dels models amb objectiu 
preferent de prevenció d’incendis. Per exem-
ple, en el cas de la surera, models regulars 
adevesats. 

> Més freqüència de tractaments per mante-
nir una estructura de baixa vulnerabilitat. 
Especialment les estassades i control repetit 
del matollar, si aquest en pocs anys configura 
una estructura d’alta vulnerabilitat. 

> Tractaments específics d’eliminació de restes 
de tallades. És recomanable eliminar les restes 
per estellat/triturat in situ o en camí o crema, 
apilades o bé de forma extensiva. No és reco-
manable deixar les restes trinxades i esteses 
a terra si aquestes són molt abundants. Amb 
tot, en la majoria de casos aquesta actuació 
presenta un cost força elevat comparat amb la 
trituració in situ.

Fotografia 4> Incendi de superfície d’alta intensitat amb torxeigs, 
conduit per vent, en suredes. Els focs conduits per vent en 
zones d’orografia plana amb molta acumulació i continuïtat de 
combustible presenten poques oportunitats d’extinció. En aquest 
cas, mesures del tipus b, creació d’Àrees de Foment de la Gestió 
poden ser molt importants (Incendi de la Jonquera, Juliol 2012).
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Actuacions de recuperació post-
incendi en suredes

Malgrat que després de l’incendi els arbres hagin 
perdut tota la capçada i presentin un aspecte 
extern carbonitzat, la surera posseeix una gran 
capacitat de regeneració, per la qual cosa abans 
de tallar un peu cal estar segur de la seva viabi-
litat futura. En general convé esperar a la prima-
vera i fins i tot a la segona tardor posterior al foc 
per valorar l’estat sanitari de l’arbrat i prendre 
una decisió.

En general, en funció de la superfície de suro 
afectada, de l’edat del suro en el moment de 
l’incendi i de la mortalitat de peus i afectació de 
la capa mare, es recomanen diferents accions: (i) 
executar la lleva normalment al final del torn si 
l’afectació al suro ha estat inexistent o molt lleu, 
(ii) pelar 3-5 anys després del foc si el suro ha 
estat afectat (sempre que els arbres tinguin sufi-
cient vitalitat per admetre la lleva) i (iii) en cas 
de molt alta afectació, tallar l’arbre i regenerar a 
partir del rebrot de soca i si és necessari refores-
tar (Cardillo i Bernal, 2003).

En el cas d’arbres que han perdut un percen-
tatge elevat de capa mare i, en conseqüència, 
la seva viabilitat i rendibilitat econòmica, s’han 
de tallar per a afavorir el seu rebrot de soca, 
tot i que alguns peus poden ser conservats per 
raons ecològiques. En molts casos, els rebrots de 
soca es produiran gairebé immediatament i amb 
força energia. Als 2 o 3 anys, convindrà realitzar 
una selecció de tanys precoç on es deixaran tants 
brots com sigui possible, sempre que tinguin bon 
port, estiguin espaiats uns 50 cm i presentin una 
inserció lateral a la soca (Cardillo i Bernal, 2003). 

Amb una o dues aclarides de plançoneda poste-
riors, aquests peus es poden despelagrinar, en la 
majoria de casos, al voltant dels 20 anys, degut 
al ràpid creixement que presenten. Durant els 
primers anys, lògicament, convé acotar la pastura 
de bestiar. Recomanacions d’execució concretes 
de les diferents accions de recuperació post-
incendi de suredes (tallades, lleves, actuacions 
de control de l’erosió, repoblacions, acotaments 
a ramats, etc.) es troben descrites en detall a 
Cardillo et al. (2007).

Un exemple aplicat: sureda 
adulta gestionada tradicionalment 
per aprofitament de suro 
afectada per l’incendi de la 
Jonquera (finca Can Bech)

La finca Can Bech té una superfície de 169,8 ha, 
de les quals 145 ha aproximadament són sureda. 
La sureda es gestiona com a bosc irregular, però 
de forma empírica, sense ajustar la distribució 
diametral a cap corba ideal. Es tallen aquells peus 
envellits d’alzina surera que tinguin una baixa 
producció de suro i s’afavoreix la seva regenera-
ció natural, en molts casos a partir de regenerat 
a l’espera (fotografia 5).

Fotografia 5> Vell exemplar de surera i joves plançons al 
voltant, finca Can Bech.

El despelagrinatge es realitza a partir de la classe 
diamètrica 25 cm. El torn de lleva és de 14 anys. 
Desprès de la lleva sempre s’aplica un tractament 
fitosanitari preventiu per a l’escaldat. El ratllat es 
fa dos-tres anys després de la lleva. 

Des de finals de 1998, any de la seva aprovació 
fins a l’actualitat en la finca s’han realitzat vàries 
actuacions:

> Pela de suro i tractament fitosanitari en apro-
ximadament 122 ha, amb una producció mit-
jana de 3.500 kg/ha i lleva.

> Estassades en sureda, aproximadament en la 
mateixa superfície.

> Reforestacions d’alzina surera en substitució 
de plantacions de pinastre i insigne.
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> Ratllat en algunes zones.
> Altres actuacions; substitució de pi insigne i 

pinastre per noguers, etc.

Dades silvo-dasomètriques:

> Densitat: 500 peus/ha
> Diàmetre mig : 30-35 cm
> Alçada mitjana: 9 m
> Area basal: 14,5 m2/ha
> Regeneració: en general bona.

La finca va ser afectada en part per l’incendi de 
la Jonquera de 2012, que en aquesta zona va 
cremar amb marinada. Un aspecte interessant 
d’aquesta finca, que serveix d’exemple de l’evo-
lució de la coberta forestal a tota la comarca , és 
l’augment de la superfície i continuïtat del bosc i 
la densificació (fotografies 6 i 7).

Fotografies 6 i 7> Finca de Can Bech de baix (Agullana). 
Evolució del paisatge: a dalt, fotografia aèria de l’any 1956 
(“vol americà”); a sota, la mateixa zona l’any 2010. Font: ICC.
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Superfície, propietat i gestió 
forestal a la comarca del 
Ripollès

La superfície total a la comarca del Ripollès és 
aproximadament de 85.000 ha, de les quals un 
60% són arbrades, un 15% són pastures, un 10% 
zona arbustiva i la resta són zones improductives 
o de cultiu.

La superfície forestal es troba repartida en dife-
rents tipus de propietat. Un terç de la superfície 
forestal correspon a forests catalogades com 
d’Utilitat Pública (UP) propietat d’ajuntaments 
(19.000 ha) o béns públics (demanials) (6.000 ha) 
(figura 1). La resta correspon a propietats parti-
culars i terrenys comunals de propietat munici-
pal. Pel que fa als aprofitaments en boscos d’UP, 
entre el pi roig i el pi negre s’aprofiten 7.000 m3 
anuals, i pel que fa a boscos de titularitat privada 
sense IOF s’aprofiten 4.500 m3 de fusta i 1.500 
tones de llenyes.

La gestió és a càrrec del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, amb una sèrie de consideracions:

> Segons la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal 
de Catalunya, la gestió dels terrenys forestals 
de titularitat pública correspon als titulars 
d’aquests i l’Administració forestal exerceix 
el control de la gestió realitzada pels titu-
lars dels terrenys. A la comarca del Ripollès, 
el Consorci dels Espais d’Interès Natural del 
Ripollès (CEINR) exerceix la gestió com a repre-
sentant dels Ajuntaments.

> La Propietat privada amb Pla Tècnic de Gestió 
i Millora Forestal (PTGMF) es gestiona des del 
Centre de la Propietat Forestal i la resta des de 
l’oficina comarcal del Servei de Gestió Forestal 
del DAAM al Ripollès a través del tècnic fores-
tal comarcal.

TALLADES PER FAIXES 
EN PI ROIG I PI NEGRE. 
EXPERIÈNCIES A LA 
COMARCA DEL RIPOLLÈS

Santi Farriol i Rafel. Enginyer Tècnic Forestal. Tècnic forestal comarcal del DAAM

Jordi Vigué i Ruaix. Enginyer de Forest. Gerent de Vigué-Subirà S.C.P.P

 RESUM

Les tallades de regeneració per faixes arreu constitueixen un tractament que sovint s’ha proposat 
per a les coníferes de muntanya catalanes. En aquesta jornada es visiten i analitzen, anys després 
de la seva execució, dos exemples de tallades de regeneració per faixes. En primer lloc, les realit-
zades en pi negre a la forest CUP 13 “Extremera”, propietat de l’Ajuntament de Queralbs, d’una 
longitud de 100 m en línia de màxima pendent i 20 metres d’amplada. En segon lloc, les tallades 
de regeneració per faixes en pi roig a la finca Rama, dins els termes municipals de Ripoll i Ogassa. 
Les faixes tenen una amplada de 20 m, estan disposades en línia de màxima pendent i recolzades 
sobre la xarxa viaria de desembosc. Es revisen els criteris d’elecció del mètode i els resultats obtin-
guts de la seva aplicació.
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Les tallades arreu per faixes 
com a sistema de regeneració

Les tallades arreu per faixes consisteixen en l’eli-
minació de tots els peus en una faixa d’amplada 
no superior a dues vegades l’alçària mitjana dels 
arbres a tallar. Aquest fet suposa una clara dife-
renciació en quant a les condicions microclimàti-
ques respecte a una tallada arreu de tot un rodal 
(González, 2005).

La regeneració del rodal s’assoleix tallant una o 
vàries faixes al mateix temps, diverses vegades 
dins el període de regeneració, de manera que 
en acabar aquest, tot el rodal s’ha tallat i s’ha 
aconseguit una nova massa regular. Les faixes 
es comencen a tallar per la part del rodal menys 
exposada als vents dominants fins a tallar en 
diverses intervencions tot el rodal. 

Les tallades per faixes poden ser simples (es tallen 
faixes adjacents consecutivament) o alternants (les 
faixes tallades no són consecutives). S’anomenen 
contínues si es talla anualment i intermitents si 
les tallades es realitzen cada cert nombre d’anys 
(per exemple, cada quatre anys amb un període 
de regeneració de 20 anys, és a dir, 5 tallades). La 
figura 2 il·lustra aquestes variants.

Les faixes solen ser de forma rectangular, tot i 
que poden presentar qualsevol forma geomètri-
ca: rectangulars, circulars, triangulars o sinuoses; 
segons adaptació als vents o a la topografia.

Les tallades arreu per faixes proporcionen gran 
part dels avantatges tècnics i econòmics de les 
tallades arreu en un temps: es concentra el volum 
a extreure per tallada i es facilita la mecanització. 

Al mateix temps, generen unes condicions ecolò-
giques més atenuades que en el cas de les tallades 
arreu en un temps i assimilables a les tallades per 
aclarida successiva, en concret (de González, 2005):

> Regulació de la insolació, degut a la projecció, 
durant algunes hores del dia, de l’ombra de les 
capçades dels arbres adjacents.

> Protecció contra els vents i la dessecació.
> Manteniment d’una humitat relativa propera 

a la massa en espessor normal, degut a la pro-
ximitat de l’arbrat adult adjacent.

> Menors variacions en la humitat al sòl i menor 
desenvolupament de la vegetació edàfica 
(empradament o matollar) que en les tallades 
arreu en un temps, per la qual cosa les condi-
cions d’humitat i competència inicial són més 
favorables a la regeneració.

Forest d’UP

Comarca del Ripollès

Figura 2> Esquemes d’execució de les tallades arreu per 
faixes. A dalt, tallades arreu per faixes simples. A sota, tallades 
arreu per faixes alternants (de González, 2005)

Figura 1> Distribució de les 
forest d’UP a la comarca del 
Ripollès.
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En el cas del pi roig, l’aplicació d’aquest mètode 
de regeneració és possible tot i que algunes expe-
riències al Sistema Central i Ibèric no han estat 
del tot satisfactòries (Montero et al., 2008). Per 
a aquesta espècie, Serrada (2002) circumscriu les 
tallades arreu per faixes a estacions de bona quali-
tat, sòl àcid, escàs pendent i orientacions d’obaga, 
eventualment amb sembres complementàries. 

En el cas del pi negre, González (2008) proposa 
faixes d’uns 25 m d’ample (1-2 vegades l’alçària 
mitjana de l’arbrat) seguides de sembra o repo-
blació artificial.

Són poques les experiències de tallades arreu de 
pi roig i pi negre a Catalunya (veure Vigué, 2002 
o Farriol, 2006). En determinats casos, els resultats 
poden no ser del tot satisfactoris. En el cas del pi 
roig, per exemple, les causes dels mals resultats no 
són del tot conegudes, però s’apunta al pasturat-
ge domèstic i silvestre i a que el temperament del 
pi roig pot no estar del tot adaptat a aquest siste-
ma en condicions climàtiques de mediterraneitat.

Tallades arreu per faixes a la 
forest CUP núm. 13 de Girona 
“Extremera”

Característiques generals de la forest 

Superfície total: 7.060,4 ha. Conjunt de dues forests: 
CUP 12 “Siat” i CUP 13 “Estremera”.

Propietat: Ajuntament de Queralbs

Superfície forestal arbrada: 1.432,8 ha

Superfície no arbrada: 5.627,6 ha que correspon a 
pastures, matollars i zones improductives.

Cota màxima: 2.913 m

Cota mínima: 1.060 m

Orientació dominant: S

Pendent mitjà: 35-40%

La part alta de la forest es troba dintre de l’EIN 
“Capçaleres del Ter i del Freser” i la Reserva 
Nacional de Caça “Freser-Setcases”.

Cronologia de les ordenacions i 
projecte d’ordenació actual

La primera ordenació definitiva correspon a 
l’any 1961. El Pla Especial corresponent al primer 
semiperíode (15 anys) va caducar l’any 1976 i, 
el corresponent al segon semiperíode que com-

pleta el primer període de regeneració (30 anys) 
va caducar l’any 1991. La vigència de la primera 
revisió també era de 15 anys (1976-1991), que 
contemplava el primer període de regeneració 
(30 anys).

La segona revisió es va retardar fins el 1996, però 
el seu pla especial abastava les actuacions ja rea-
litzades dels anys 1991 a 1995 i les programades a 
partir d’aquell any fins el 2006 (15 anys en total, 
primer semiperíode del segon període de rege-
neració) (Ribas, 1996).

En el moment actual s’està aplicant la tercera 
revisió, que té una vigència de 15 anys (2007 
a 2021), i correspon al segon semiperíode del 
segon període de regeneració (Giró et al, 2006).

El mètode d’ordenació és el rem mòbil. La forest 
fins a dia d’avui s’ha dividit en cinc quarters:

> Quarter A: producció de fusta (569,9 ha)
> Quarter B: protecció de la fauna (226,9 ha)
> Quarter C: recreatiu: bosc de Sant Gil i Núria 

(130,7 ha)
> Quarter D: pastures (4.656,2 ha)
> Quarter E: protecció del sòl (1.476,7 ha)

Les espècies arbòries dominants són el pi roig 
(Pinus sylvestris) i pi negre (Pinus uncinata). Es 
fixa una edat de maduresa de 110-130 anys, quan 
s’espera obtenir un diàmetre de 40 cm.

Tractaments de regeneració

Es contemplen les tallades de regeneració per 
aclarida successiva uniforme. En aquest tipus de 
tallades es proposen tallades disseminatòries més 
intenses (deixant els millors arbres pare distanci-
ats uns 10-12 m) per, així, donar més llum i induir 
la creació de regenerat, acompanyades amb 
desbrossaments manuals i eliminació de restes i 
acotant l’entrada de bestiar.

Existeix, però, risc per nevades intenses seguides 
per vent, que poden arribar a escombrar per 
complet un bosc, en cas que les preparatòries i 
disseminatòries hagin estat intenses o fins i tot 
lleugerament intenses (fotografia 1).

És per aquest motiu que s’ha plantejat la tallada 
arreu per faixes com a alternativa a les aclarides 
successives uniformes, que de la mateixa manera 
que la tallada arreu per bosquets, intenta evitar 
aquestes situacions d’inestabilitat.

Com a antecedents a aquestes tallades, s’ha 
observat que existeixen a la zona dos tallafocs 
amb una amplada d’uns 20 metres que segueixen 
la línia de màxima pendent. Amb el temps s’ha 
vist que la regeneració ha sortit sense problemes 
i l’erosió ha estat mínima.
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Característiques de la tallada arreu 
per faixes

La tallada on es van fer un total de 7 faixes, es va 
fer l’any 2006, amb les següents característiques 
(figura 3, fotografies 2 i 3): 

Longitud de 200 m amb una amplada de 20 metres, 
separades per una distància d’una faixa cada tres en 
horitzontal, seguint les línies de màxima pendent.

Superfície: 2,8 ha.

Espècie: pi roig i pi negre.

Nombre total d’arbres: 1.971

Volum en m3: 623

Els avantatges i inconvenients que s’han trobat 
en l’execució de les tallades arreu per faixes són:

Avantatges:
1 Es facilita molt l’extracció de la fusta.
2 L’arbrat aguanta més en cas de condicions 

meteorològiques adverses.

Inconvenients:
1 Impacte visual que provoca alarma social. S’ha 

de buscar una zona on no hi hagi afluència de 
gent, fora d’itineraris GR, PR, etc.

2 Fusta de dimensions i qualitats variables.

En el mateix semiperíode de regeneració (15 
anys) es faran tres tallades: la primera (2006), la 
segona (2014) i la darrera (2021), cadascuna d’un 
terç de la superfície a regenerar.

Figura 3> Situació de la tallada a la forest.

Fotografia 2> Faixa tallada després del 2006.

Fotografia 3> Vista aèria de les faixes l’any 2010.

Fotografia 1> Zona afectada per ventada on prèviament 
s’havia fet una preparatòria.
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Resultat de la tallada per faixes 
després de 7 anys

Transcorreguts 7 anys de la seva execució, els 
principals resultats de l’actuació són:

> La regeneració s’ha completat en totes les fai-
xes obertes (fotografia 4).

> L’espècie que ha regenerat en major proporció 
és el pi negre (inicialment hi havia una massa 
mixta de pi roig i pi negre).

> El gener de 2009 va fer una nevada seguida 
de vent que va tombar a la zona més de 1.500 
peus, el que va equivaldre a 450 m3. D’aquests 
només 50 m3 van ser de la zona de les faixes.

> Malgrat tot, l’hivern del 2013 ha estat molt 
ventós, i ha tombat uns 100 m3 a les faixes més 
exposades cap a la vall de Toses.

A partir de l’any 2014 es tallaran una part de 
les faixes adjacents, que correspondrien a un 
altre terç de la superfície a regenerar, tenint en 
compte que en aquest rodal les primeres faixes 
tallades ja corresponen a una altra tercera part.

Fotografia 4> Regeneració de la faixa l’any 2012.

Tallades arreu per faixes a la 
finca “Rama”

A la finca “Rama” situada als municipis de Ripoll 
i Ogassa i de propietat particular, s’han realitzat 
tallades arreu per faixes per a la regeneració de 
pinedes de pi roig amb pi negre.

Característiques generals de la finca

> Superfície total: 829,2 ha
> Propietat: privada.
> Superfície forestal arbrada: 629,1 ha

> Superfície no arbrada: 98,4 ha, que correspon 
a pastures, matollars i zones improductives.

> Superfície no forestal: 38,6 ha, que correspo-
nen conreus i edificacions.

> Cota màxima: 1.490 m
> Cota mínima: 700 m
> Orientació dominant: S
> Pendent mitjà: 40-50%

La parta més baixa de la finca es troba dintre 
de l’espai “Riberes de l’Alt Ter” inclòs a la Xarxa 
Natura 2000.

Característiques de l’ordenació

La finca disposa de PTGMF aprovat amb el núm. 
1029. Es va redactar per primera vegada l’any 
2001 i es va procedir a la seva revisió l’any 2011.

Ja al primer PTGMF es preveia donar a part de la 
massa de pi roig un tractament de bosc regular 
amb un torn de 100 anys i regeneració mitjançant 
tallades arreu per faixes. Es va optar per provar 
aquest mètode de regeneració en constatar l’escas-
sa regeneració existent a les zones de la finca fins 
llavors gestionades amb periòdiques tallades selec-
tives i que es tradueix en una marcada tendència a 
la regularització de la massa que sovint desemboca 
en processos de substitució del pi roig per frondo-
ses, principalment roure martinenc i faig.

La revisió del PTGMF es va realitzar quan ja 
s’havien executat part de les faixes previstes en 
dues de les unitats d’actuació. Tenint en compte 
el resultat obtingut es va mantenir la previsió 
de la regeneració per faixes a la unitat situada 
en obaga (unitat 4) i en canvi es va optar per 
passar a un mètode de regeneració per aclarides 
successives a la unitat situada en orientació de 
solell (unitat 2).

Característiques de la tallada per faixes

La tallada es va iniciar els anys 2005 i 2006, amb 
les següents característiques: 

> Longitud de la faixa igual a la del vessant, de 
fins 450 m.

> Amplada d’entre 20 i 25 metres, faixes separa-
des per una distància de 50 m (corresponent a 
2 faixes) en horitzontal.

> Disposició aproximadament seguint les línies 
de màxima pendent, de forma que puguin 
recolzar-se en la xarxa viària per a la treta dels 
productes.

> Superfície: 15,9 ha a la unitat 4 i 6,1 ha a la 
unitat 2.

> Espècies: pi roig i pi negre.
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Resultats obtinguts 

Fins ara, la resposta de la regeneració a les faixes 
ha estat diferent segons la unitat. A partir de la 
informació obtinguda en el treball de camp per 
a la revisió del PTGMF i del seguiment realitzat 
pel CPF mitjançant un conveni amb la propietat 
(mostreig realitzat seguint el protocol de l’INIA 
amb parcel·les permanents a partir d’una malla de 
75x75 m, en les quals es realitzen inventaris bia-
nualment) es conclou que la regeneració ha estat 
bona en un 72% de la superfície d’actuació, la 
corresponent a la unitat 4. S’assoleixen l’any 2011 
valors d’aproximadament 5.000 plançons de pi 
d’un o dos anys d’edat (fotografia 6). La regenera-
ció de roure també ha estat abundant i es barreja 
amb altres espècies com ara el faig tot i que amb 
una presència molt inferior. En canvi a la unitat 2 
la regeneració ha estat inferior a l’esperada i s’ha 
optat per canviar el mètode de regeneració. 

D’aquestes dades sorprèn el retard en la rege-
neració: plançons de 2 anys passats 7 anys de la 
tallada. En un mostreig realitzat dins del progra-
ma de seguiment del CPF l’any 2009 la densitat 
mitjana es situava per sota dels 1.000 peus/ha 
(veure taula 1). Probablement una de les causes 
principals d’aquest retard siguin els forts períodes 
de sequera que va patir la zona durant els anys 
següents a la tallada (figura 4). Possiblement en 
els anys immediats a la tala va sorgir regenerat 
però aquest no va prosperar degut a aquests 
períodes extrems. Tanmateix, durant els anys 
següents, és probable que la producció de llavor 
fos menor degut també a la sequera.

Taula 1> Dades del regenerat obtingudes en el seguiment 
realitzat pel CPF.

Any 
2009

Any 
2011

Densitat mitjana total (ind./ha) 972,79 5466,13

Densitat mitjana viables-sans 
(ind./ha)

636,94 5118,70

Edat mitjana (anys) 2,19 2,27

Edat dominant (anys) (dels 4 
regenerats majors)

2,17 3,35

Altura dominant (cm) (dels 4 
regenerats majors)

20,72 44,47

Diàmetre basal dominant (mm) 
(dels 4 regenerats majors)

4,38 10,48

Sumatori de l’altura de tots els 
regenerats (a la parcel·la) (cm)

902,00 10462

Sumatori del diàmetre basal 
de tots els regenerats (a la 
parcel·la) (cm)

208,50 1798

% quadrants ocupats de 
regenerat

38,64 68,18

Coeficient d’esveltesa mitjà 
(h/diàm. basal de tots els 
regenerats)

52,58 31,59

De cara a properes actuacions es tindran en 
compte els següents aspectes per tal de millorar 
el resultat de la regeneració:

Fotografia 6> Regeneració existent. Font CPF.

Fotografia 5> Vista aèria de les faixes l’any 2010. Font: ICC. 
Ortofotomapa 25 cm.



30  jts 
EG

75  |

CONSORCI 
FORESTAL DE 

CATALUNYA

jornada 7

> Realitzar una aclarida prèvia a la massa situa-
da entre faixa i faixa a fi de seleccionar aquells 
arbres pare més viables i proporcionar-los un 
major espai per a una millor configuració de la 
seva capçada. 

> Estassar selectivament les zones de les faixes 
existents per tal d’eliminar la vegetació arbus-
tiva que dificulti el desenvolupament dels 
plançons (competint amb els recursos d’aigua 
i llum).

> Evitar realitzar les noves faixes a les zones 
pròximes als barrancs on hi trobem un excés 
de rebrots d’arç blanc i avellaner que fan molt 
difícil la regeneració del pi.
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FUNDADORS DE LES 
JORNADES TÈCNIQUES 
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GAROLERA

Miquel Massaneda. Membre de la Junta del Consorci Forestal de Catalunya i president de la Fundació Agrària Boscos. Fou 

president del Consorci de l’any 1993 al 1999

Josep M. de Ribot. Membre de la Junta del Consorci Forestal de Catalunya i president del Centre de la Propietat Forestal. Va 
ser president del Consorci de l’any 1987 al 1992

Eloy Gonzàlez. Membre de l’antic Servei d’Extensió Agrària i Enginyer Tècnic Agrícola de l’oficina comarcal de la Selva del 
DAAM (jubilat l’any 2008)

 30 ANyS DE JORNADES TÈCNIQUES SILVÍCOLES EMILI GAROLERA

Per acabar aquesta XXX edició, la darrera jornada vol ser un homenatge als impul-
sors i fundadors de les Jornades Tècniques Silvícoles: l’Emili Garolera, en Miquel 
Massaneda, en Josep M. de Ribot i l’Eloy González. Amb aquest objectiu, es visita la finca 
del Vilar, en record de l’Emili que aquest any farà cinc anys ens va deixar i en la qual durant 
molts anys hi va fer gran part de les seves experiències d’introducció i adaptació d’espècies 
forestals d’arreu. En reconeixement a la seva tasca, les Jornades a partir del 2009 prenen el 
seu nom i passen a denominar-se Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera. Finalment 
us adjuntem les entrevistes amb les experiències, records dels inicis i la visió actual de les 
Jornades que en tenen Miquel Massaneda, Josep M. de Ribot i Eloy González.
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Quina era la situació 30 anys enrere en quant a 
la formació forestal i la transferència de coneixe-
ment? Quins van ser els motius i detonants de les 
primeres jornades tècniques?

En aquell moment no hi havia la transferència 
de coneixement que hi ha ara. El que va motivar 
l’inici de les Jornades Tècniques va ser l’afany 
per conèixer i posar-nos a l’alçada de la resta 
d’Europa en quant a la gestió forestal sosteni-
ble i la rendibilitat dels boscos. L’objectiu de les 
jornades era el de conèixer experiències des del 
punt de vista de producció forestal. És important 
remarcar que un bosc que no produeixi no es pot 
mantenir i llavors queda només a mercè de fenò-
mens meteorològics i catàstrofes naturals com 
ventades, nevades, incendis, ...

Quines persones i/o Institucions van ser els pro-
motors i van donar el seu suport a l’inici de les 
Jornades?

Els promotors vam ser un grup de propietaris 
que ens reuníem cada mes a Girona per discutir 
sobre la situació del sector forestal. La institució 
que ens va donar recolzament des de l’inici va 
ser l’Extensió Agrària existent en aquell moment, 
que depenia del Ministeri d’Agricultura.

Com van ser les primeres jornades? Quin funcio-
nament tenien i quin era el perfil i inquietuds de 
les persones que hi participaven?

En aquell moment les jornades s’organitzaven 
sobre fets i actuacions puntuals que resultaven 
interessants. No es feien de forma sistemàtica 
com es fan ara. És a dir, al llarg de l’any, en funció 
de l’interés que despertava un lloc o una actuació 
silvícola concreta (per exemple una repoblació 
de pi insignis, de Douglas, una aclarida molt 
concreta, etc.) s’organitzava la sortida, que tant 
podia ser a la primavera com a una altra època 
de l’any. La inquietud de les persones que hi 
participaven era la de conèixer la gestió dels 
boscos a diferents indrets. Les jornades sempre 
eren obertes a tothom. Tothom que volia hi 
podia entrar, però gairebé tots eren propietaris 
forestals. A vegades es feien viatges tècnics molt 
específics a altres països. Es procurava de fer-los a 
la primavera, encara que també miràvem d’adap-
tar-nos a les condicions climàtiques del país que 

visitàvem. Amb el temps es va anar diferenciant 
les Jornades Tècniques Silvícoles, la Jornada de 
tardor i també el Viatge d’estudis.

Com veu l’evolució dels participants a les 
Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera al 
llarg de la seva història?

Inicialment els participants eren, majoritària-
ment, propietaris forestals. Amb el pas de les 
noves generacions però, ens hem trobat que els 
joves estan poc entusiasmats degut al poc rendi-
ment que donen les explotacions forestals i això 
ha fet que ara hi hagi molta més participació de 
tècnics. També és cert que, amb el temps, s’ha 
anat deixant més de banda la vessant productiva 
del bosc i s’ha anat orientant les jornades a coses 
més generals, més ambientalistes.

Què creu que aporten les jornades als assistents? 

Les jornades aporten coneixement general del 
món forestal i fan prendre consciència de la pro-
blemàtica i la situació actual dels boscos. Ja fa 
anys que venen estudiants de l’Escola de Lleida 
per participar a les jornades i això és molt inte-
ressant.

Hi ha alguna temàtica que creu que no s’ha trac-
tat i que seria interessant fer-ho?

Crec que seria interessant organitzar una jorna-
da específica sobre la necessitat de substituir el 
castanyer per altres espècies productives, que 
no tenen perquè ser coníferes. Poden ser blades, 
freixes, cirerers, ....

Miquel Massaneda

Membre de la Junta del Consorci Forestal de Catalunya i 
president de la Fundació Agrària Boscos

Fou president del Consorci de l’any 1993 al 1999
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Quina era la situació fa 30 anys en quant a la 
formació forestal i la transferència de coneixe-
ment? Quins van ser els motius i detonants de les 
primeres jornades tècniques?

A Catalunya no hi havia formació forestal. 
L’enginyeria de forests només es feia a Madrid, 
i a Catalunya només hi havia l’Escola Tècnica 
Superior d’Agricultura de Barcelona. Les úniques 
jornades que es feien relacionades amb temes 
forestals eren les que organitzava un professor 
de l’Escola Tècnica Superior d’Agricultura, el 
sr. Vives. Eren unes 2 o 3 jornades a l’any i se 
celebraven a Barcelona. Les jornades tècniques 
van sorgir de la inquietud d’alguns propietaris 
de conèixer l’experiència en gestió forestal de 
diferents finques. Emili Garolera havia voltant 
molt i tenia moltes inquietuds per aprendre i 
també donar a conèixer. Ell i altres propietaris, 
vam començar a visitar les actuacions silvícoles 
que havia fet un i altre, i llavors va sorgir la idea 
d’obrir-ho a tothom.

Quines persones i/o Institucions van ser els pro-
motors i van donar el seu suport a l’inici de les 
Jornades?

Quan Emili Garolera, Miquel Massaneda i jo 
mateix vam començar a fer aquestes visites a les 
diferents finques, feia anys que existia el Servei 
d’Extensió Agrària (es va crear cap al 1965) i dins 
d’aquest hi havia el que s’anomenaven grups de 
discussió (SEGE). L’Eloy Gonzàlez (que estava dins 
el Servei d’Extensió Agrària) va animar a que es 
creés un grup de discussió en temes forestals i a 
partir d’aquí es va començar a donar empenta a 
les Jornades Tècniques Silvícoles.

Com van ser les primeres jornades? Quin funcio-
nament tenien?

Als primers anys anàvem a veure el que en aquell 
moment era una inquietud. Per exemple, planta-
cions d’insignis, parcel·les on s’havien fet podes, 
aclarides, plantacions on s’havien canviat les 
densitats per tenir més diàmetre, zones afectades 
per la tinta del castanyer, etc. Els professors érem 
l’Emili Garolera, en Miquel Massaneda, l’Eloy 
Gonzàlez i jo mateix, i les jornades es feien prin-
cipalment a la província de Girona. Totes aques-
tes jornades, que es feien a la primavera i els 

dissabtes, ja eren obertes a tothom, i immediata-
ment van tenir bastants alumnes i professors de 
Biologia. A l’any 1993 el Centre de la Propietat 
Forestal (que s’havia creat l’any 1990) va comen-
çar a intervenir en aquestes jornades. Durant els 
2-3 primers anys va ser per presentar el que era 
un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, però 
després en el marc de gairebé totes les jornades 
ja es parlava de planificació. Al cap de poc el 
Centre de la Propietat Forestal ja va entrar dins 
la pròpia organització de les Jornades, i pocs 
anys després s’hi va afegir el Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya.

Com veu l’evolució dels participants a les 
Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera al 
llarg de la seva història?

Abans els participants de les Jornades eren pro-
pietaris que s’involucraven més en la gestió de 
les seves finques i assistien a les jornades per 
posar en pràctica el que li havien explicat. Ara es 
troba a faltar que hi hagi una major participació 
de gent involucrada en la gestió forestal. Falta 
embranzida perquè la gent porti a la pràctica 
les experiències d’altres. Ara, per exemple, hi ha 
molt poca gent que faci plantacions. Es pot dir 
que les jornades tenen tendència a ser més teòri-
ques. El dia que van començar a venir estudiants 
d’Enginyeria de Forest va ser molt positiu.

Què creu que aporten les jornades als assistents? 

Les jornades aporten criteris pràctics i l’experi-
ència de diferents persones i tècnics. També ser-
veixen per no trobar-se tan sol i veure que hi ha 
sector. En el seu moment van ser unes trobades 
innovadores i amb el temps han passat a ser unes 
jornades de referència i úniques pel que fa a la 
gestió forestal a Catalunya.

Hi ha alguna temàtica que creu que no s’ha trac-
tat i que seria interessant fer-ho?

Considero que qualsevol activitat està subjecte 
en el temps. S’ha de parlar de temes actuals, que 
ens afecten al dia a dia. Per exemple: certificació 
forestal, mecanització dels treballs forestals i 
altres. En general, crec que hem de mirar de ser 
molt pràctics, no caure en la teoria absoluta, i 
tractar temes des de la vessant econòmica.

Josep Maria de Ribot

Membre de la Junta del Consorci Forestal de Catalunya i 
president del Centre de la Propietat Forestal

Va ser president del Consorci de l’any 1987 al 1992
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Quina era la situació 30 anys enrere en quant a 
la formació forestal i la transferència de coneixe-
ment? Quins van ser els motius i detonants de les 
primeres jornades tècniques?

Les Jornades Tècniques van ser fruit de l’antic 
Servei d’Extensió Agrària. Tot seguint el model 
francès, on hi havia grups de tècnics francesos per 
a l’estudi i intercanvi d’experiències, es va crear 
un grup tècnic del SEGE (Seminari d’Extensió i 
Gestió d’Explotacions) en temes forestals. Es volia 
seguir una metodologia de grup amb reunions 
periòdiques. L’objectiu era veure noves tècniques 
i aprofitar les experiències realitzades per un 
grup de propietaris forestals capdavanters d’una 
zona forestal excepcional com és la comarca de la 
Selva. Les jornades eren concebudes com a visites 
col·lectives sobre el terreny i s’estudiaven els pro-
blemes forestals del moment i la part més tècnica 
de les feines realitzades. Realment no va costar 
gaire iniciar les jornades, sempre havíem parlat 
de la necessitat de mostrar les feines realitzades i 
demostrar la possibilitat de la introducció de noves 
espècies i de la millora dels boscos de la comarca.

Com van ser les primeres jornades? Quin funcio-
nament tenien?

Les jornades consistien bàsicament en explicar 
sobre un guió o una fitxa les feines i tasques 
que es volien mostrar degut al seu interès. 
L’Oficina d’Extensió Agrària feia les tasques de 
divulgació, de convocatòria, d’organització i de 
control administratiu, doncs en aquell moment 
el Consorci Forestal no tenia aquests recursos. La 
resposta d’assistència ens va sorprendre i va tenir 
molt d’èxit. A la primera jornada no hi cabíem! 
Bàsicament eren tot propietaris i fins i tot algun 
professor d’universitat. Realment vam quedar 
sorpresos de la dimensió que havia agafat.

Com veieu l’evolució dels participants a les 
Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera al 
llarg de la seva història?

Al principi, les jornades no tenien cap reconei-
xement com el que ara tenen, doncs les homo-
loga tant el DAAM com la Universitat de Lleida. 
Inicialment només es donava un certificat de l’Ofi-
cina d’Extensió Agrària. Les Jornades eren bàsica-
ment per la comarca de la Selva, a nivell comarcal 
i durant la primavera (d’abril a juny). Després es 

va voler fer de forma anual i es va ampliar les 
zones de visita. Aquest increment de la periodici-
tat i de les zones visitades va anar molt lligat a la 
projecció del Consorci Forestal i de les feines que 
es feien des de la propietat. Inicialment no s’havia 
pensat en la periodicitat de les Jornades, però junt 
amb els altres impulsors de les mateixes, l’Emili 
Garolera, en Miquel Massaneda i en Josep M. de 
Ribot vam estar d’acord en fer-les anuals degut a 
l’èxit assolit i per ajudar a incrementar la projecció 
del Consorci Forestal i de la figura del silvicultor.

Què creu que aporten les jornades als assistents? 

Primer de tot, és evident que actualment s’aporta 
un reconeixement el qual amb la homologació 
del curs té molt de valor. A nivell de propietaris, 
les Jornades els aporten noves idees per a la 
millora del bosc, informacions sobre el sistema 
d’ajuts, els rendiments de diferents espècies, 
possibilitats de gestió i millora, etc, tot un seguit 
d’eines molt útils per a la gestió de les seves fin-
ques. Clar que també assisteixen a les Jornades 
estudiants i professors d’Universitats, als quals 
les Jornades els aporten una visió real de la ges-
tió forestal tot defugint de la visió idíl·lica de la 
natura. Els hi dóna la possibilitat de rebre noci-
ons de la visió productiva del bosc.

Creu que les temàtiques que es tracten han 
sofert alguna evolució amb els anys?

La primera evolució que van patir va ser el fet 
que les Jornades van ultrapassar l’àmbit de la 
comarca de la Selva per ampliar la seva zona 
d’actuació a tot Catalunya i incloent altres espè-
cies. El gran valor de les jornades va ser el mèto-
de d’extensió aplicat: ensenyar a la vista i a la 
pràctica les feines que feien altres propietaris i 
els resultats aconseguits, sense gaire teòrica. Es 
tracta que el propietari sigui el protagonista i 
expliqui el què ha fet. És una explicació total-
ment pràctica i aplicada! 

Hi ha alguna temàtica que creieu que no s’ha 
tractat i que seria interessant fer-ho?

Amb tantes jornades realitzades al llarg de tots 
aquests anys, es podria dir que ja s’han vist tots 
els temes, però penso que cal aprofundir en 
temes que tractin el rendiments econòmics del 
bosc per garantir la seva conservació i millora.

Eloy González

Membre de l’antic Servei d’Extensió Agrària i Enginyer 
Tècnic Agrícola de l’oficina comarcal de la Selva del 
DAAM (jubilat l’any 2008)





XXX JORNADES 
TÈCNIQUES SILVÍCOLES

EMILI GAROLERA
Del 12 d’abril al 31 de maig de 2013

30 anys avançant junts
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