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Teniu a les mans el recull de ponències del que ha estat la XXXI edició de les Jornades
Tècniques Silvícoles Emili Garolera celebrades del 4 d’abril al 13 de juny de 2014.
Les jornades s’han consolidat com a referència pel que fa a formació i transferència de
coneixement en el sector forestal. Tant és així, que en aquesta edició, hem superat els
nivells d’assistència de les edicions passades. El gruix dels assistents ha estat format per propietaris forestals silvicultors, gestors forestals, tècnics i investigadors. Encara que la major
part dels assistents només repeteixin en dues o tres jornades, el que indica l’especialització
més gran de les jornades i el focus d’interès dels assistents, el volum de persones que han
participat en el conjunt de jornades ha superat amb escreix les tres-centes.
L’interès creixent de les entitats del sector forestal (centres d’investigació, indústria, escoles forestals entre altres ...) en participar en les Jornades ratifica la idoneïtat del format i
la importància dels temes tractats en cada una d’elles. Des del Consorci Forestal entomem
amb molta satisfacció aquesta realitat, que alhora ens esperona a continuar en aquest
camí, reforçant el rigor en la tria i desenvolupament de cadascuna de les jornades.
Tot i aquest interès, encara es troba a faltar la participació en aquestes jornades de les
administracions implicades en la gestió i execució de treballs forestals i que actualment es
troben repartides en diferents conselleries i administracions (local, comarcal i provincial),
fet que no facilita la unificació d’objectius i de polítiques de millora de la gestió (producció, conservació i millora) dels boscos de Catalunya. En moments de dificultats econòmiques per la manca de mercat dels productes forestals i per la reducció dels pressupostos
per a inversions en silvicultura, cal una major implicació de totes les administracions
directament relacionades amb la gestió forestal amb l’objectiu de dinamitzar l’explotació
dels boscos i facilitar l’arribada al mercat dels productes forestals tot buscant alternatives
i solucions als problemes endèmics (gestió de boscos de ribera, recollida i comercialització
de pinya de pi pinyer, ...) i apostant per noves oportunitats, nous mercats i usos innovadors
dels productes forestals de casa nostra.
És just 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 mostren
i continuen mostrant aquesta sensibilitat cap a la gestió dels boscos i col·laboren en fer
possible la continuïtat d’aquestes Jornades. Tampoc no seria just acabar sense destacar ni
reconèixer la tasca de totes les persones que participen i 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.
Finalment, però amb una importància central, volem destacar la implicació que any rere
any mostren els propietaris forestals envers aquestes Jornades, i que són la base del seu
èxit. La disposició a compartir coneixements, a mostrar les seves finques i experiències, a
posar en crisi la seva praxi davant un públic especialitzat demostra una valentia i un compromís amb el sector forestal que valorem molt sincerament.
Esperem que aquest recull tècnic i expressió escrita del coneixement i experiència divulgada en les diferents jornades d’aquesta XXXI edició, sigui d’ajuda en la gestió i millora
dels boscos.
Josep M. Tusell
Responsable Àrea Tècnica
Consorci Forestal de Catalunya
CONSORCI
FORESTAL DE
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Gestió de les rouredes
locals i característiques i
aplicacions de la fusta
Martí Rosell Ibarz _ Enginyer de Forests. Tècnic de l’Associació de Propietaris del Montnegre i Corredor
Eduard Correal Mòdol _ Dr. Enginyer de Forests. Institut Català de la Fusta (INCAFUST)

RESUM

Després d’una visió general de les rouredes i de les seves característiques més rellevants, l’article se
centra en les particularitats i usos de la fusta del roure i en els requeriments de classificació de la
seva qualitat. Es planteja com poder transferir aquests criteris a la gestió real d’un rodal de roure
local, és a dir, com a partir d’una massa ja existent de roure aprofitat per a l’obtenció de llenya, es
pot ajustar la seva gestió per obtenir una part de la producció amb destí a peces de fusta aptes per
al mercat del roure de qualitat.

Introducció
En l’actualitat, la majoria del roure aprofitat a
Catalunya es destina a la llenya. No obstant, en
rodals ubicats en zones d’una major qualitat d’estació, sovint apareixen individus que presenten
bons ports i que a priori podrien ser objecte d’un
ús amb un major valor afegit com és la fusta de
serra. Tot i ser una producció marginal en quantitat, es considera que podria tenir una certa
rellevància econòmica. Un bon exemple són els
preus de venda de rolls de bona qualitat de roure
al centre d’Europa, que assoleixen els 200-300 €/
m3 en peu, davant l’ingrés actual de llenyes de
roure a Catalunya de 5 a 12 €/m3.
El present article aporta una reflexió sobre la viabilitat d’obtenir un producte apte per a la serra a
partir de les masses autòctones de roure en base
al coneixement actual per tal de:
• Fomentar la viabilitat per a la producció de
fusta de qualitat.
• Cercar preus més elevats de venda, incrementar els ingressos i millorar la rendibilitat.
• Donar valor als rolls curts d’alta qualitat.
• Concentrar els esforços silvícoles en els pocs peus
de millor qualitat de les masses dedicades principalment a altres productes com les llenyes.

Les rouredes: espècies, tipus
de masses, qualitats d’estació
Els roures pertanyen a la família Fagaceae, com
els castanyers i els faigs, i comparteixen el gènere
Quercus amb alzines, alzines sureres i coscolls. A
Catalunya existeixen sis espècies de roures diferents: roure africà (Quercus canariensis), roure de
fulla petita o valencià (Quercus faginea), roure
martinenc (Quercus pubescens), roure de fulla
gran (Quercus petraea), reboll (Quercus pyrenaica) i roure pènol (Quercus robur) (De Bolós
et al., 1990). A més, cal tenir en compte que les
hibridacions en els roures són un fenomen habitual, fins al punt que algunes poblacions d’individus creuats arriben a ser més comunes que els
considerats fenotípicament purs. Bons exemples
són el roure cerrioide i/o subpyrenaica, que fins
i tot arriba a disposar de nom científic específic
(Quercus cerrioides o Quercus subpyrenaica=
Quercus pubescens x Quercus faginea), o altres
que, essent també molt comuns, es denominen
mitjançant les espècies que els originen (Quercus
canariensis x pubescens).
Entre tots ells se’n destacaran tres: el roure de
fulla gran, el roure cerrioide i l’africà (Fotografia
1). A Catalunya, el roure de fulla gran es
CONSORCI
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Característiques i usos de la
fusta dels roures locals
La fusta del roure de fulla gran presenta la fibra
recta, el gra gruixut i en ella es pot distingir clarament l’albeca del duramen. El serrat és difícil
però el desgast de les eines de tall és normal.
L’assecat ha de ser lent i delicat, ja que existeix el
risc que apareguin clivelles superficials. Aquesta
fusta és durable contra l’acció dels fongs però
sensible a anòbids, líctids i cerambícids i mitjanament durable vers els tèrmits. Presenta bones
aptituds per obtenir xapa a la plana si es vaporitza prèviament i no dóna problemes en l’encolat.
La fusta s’empra en fusteria interior, mobiliari,
travesses i obres hidràuliques, i antigament fou
molt emprada, per exemple, en catedrals gòtiques i construcció naval. També s’empra en boteria per elaborar vi de qualitat essent equiparable
als roures de procedència francesa o americana
(García et al. 2003; Peraza et al., 2004).

Fotografia 1 _ Roureda de roure africà a la finca de Can
Presas, al Montnegre. Autor: Josep M. Tusell

troba principalment als boscos del Pirineu i
Prepirineu oriental (Ripollès, Garrotxa) i massís
del Montseny-Guilleries (la Selva, Vallès Oriental,
Osona) i és valorat per la millor qualitat de la
seva fusta i conformació dels troncs. El roure
cerrioide o subpyrenaica té gran presencia als
Prepirineus, a la Catalunya central i a les serralades litorals i prelitorals de Girona i és el més
abundant. El roure africà es localitza a la província de Girona i comparteix hàbitat amb els roures
valencià i martinenc amb els que freqüentment
s’hibrida i presenta la població més septentrional
dins la distribució de l’espècie essent quasi una
raresa botànica a preservar pel seu aïllament i
llunyania respecte la resta de l’espècie (Burriel et
al., 2004; INIA, 2008).
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Per la seva banda, el roure cerrioide i l’africà
tenen la fusta compacta, pesada i resistent a la
podridura. També són fustes resistents als canvis
d’humitat encara que menys estables que la del
roure de fulla gran, pel que requereixen un bon
assecat i condicionament. La fibra del roure africà és quelcom corba, però en ambdues fustes el
gra és fi i admeten un bon polit. Si presentessin
menys nusos serien fustes més apreciades en
ebenisteria per fer mobles de qualitat o xapa
de desenrotllament. Tradicionalment les millors
peces de roure cerrioide s’empraven com a bigues
en l’edificació i les de roure africà es destinaven a
travesses o a boteria i fusteria interior. El carbó i
la llenya de les dues espècies és de bona qualitat
essent aquest l’ús majoritari degut al port de la
major part dels peus (García et al. 2003).
Així doncs, les propietats d’aquestes espècies són
equiparables a les dels roures europeus però malauradament es veuen fortament penalitzades
pel seu port i la presència abundant de defectes.
Això explica la diferència que s’observa entre el
comportament de la fusta lliure de defectes de
petita dimensió i la fusta de grandària estructural
i l’interès en desenvolupar productes encolats,
fins i tot de caire estructural, a partir d’aquestes
espècies.
Les Taules 1 i 2 recullen les propietats de la fusta
d’aquests tres roures.
La caracterització de les propietats físiques i mecàniques duta a terme mostra que el roure de fulla
gran és més pesat i mecànicament més resistent
que el roure cerrioide i l’africà. Per contra, també
és el que té el pitjor comportament davant els
canvis d’humitat al ser més inestable i nerviós.
Tant el roure cerrioide com el de fulla gran tenen
una duresa semblant i l’africà és més lleuger.

9 |

Fotografies 2, 3 i 4 _ Fusta de roure africà en les seves diferents fases de preparació (tronc especejat, taulons tallats a mida i
detall dels taulons preparats per al seu ús en fusteria. Autor: Víctor M. Mullor
Taula 1 _ Propietats quantitatives de la fusta dels roures de fulla gran, cerrioide i africà.
Font: Dades elaborades per INCAFUST, consultables a Vilches i Correal, 2013

Propietats

Quercus petraea

Quercus cerrioides

Quercus canariensis

Densitat (kg/m )

956,93

916,03

840,63

Contracció volumètrica (%)

14,81

13,24

13,42

Coef. Contracció volumètrica (%)

0,52

0,45

0,46

Higroscopicitat (kg/m )

0,0046

0,0051

0,0046

6,98

7,21

5,11

Compressió axial (kg/cm )

679,80

618,98

674,97

Flexió estàtica (kg/cm2)

1.423,34

1.231,90

1.275,16

3

3

Duresa Monnin (mm )
-1

2

Taula 2 _ Propietats qualitatives de la fusta dels roures de fulla gran, fulla cerrioide i africà.
Font: Dades elaborades per INCAFUST, consultables a Vilches i Correal, 2013

Propietats

Quercus petraea

Quercus cerrioides

Quercus canariensis

Densitat (kg/m )

Molt pesada

Pesada

Pesada

Contracció volumètrica (%)

Mitjana

Mitjana

Mitjana

Coef. Contracció volumètrica (%)

Mitjanament nerviosa

Mitjanament nerviosa

Mitjanament nerviosa

3

Higroscopicitat (kg/m )

Normal

Normal-Fort

Normal

Duresa Monnin (mm-1)

Dura

Dura

Semidura

Compressió axial (kg/cm2)

Mitjana

Mitjana

Mitjana

Flexió estàtica (kg/cm )

Mitjana

Mitjana

Mitjana

3

2

Requeriments singulars de la
conformació del roure per a la
seva comercialització
D’acord amb les dades anteriorment exposades,
els roures locals tenen aptituds tecnològiques
suficients com per entrar en el circuit comercial
de la fusta de roure. Per tant, cal analitzar quins
requeriments de qualitat té el mercat i si les rouredes que trobem en l’àmbit local tenen potencial suficient per a poder produir peces aptes per a
mercats alternatius a les llenyes. El mercat de la

fusta de roure identifica 4 qualitats, de millor a
pitjor A, B, C i D. D’acord amb els preus de referència en mercats veïns (França i Bèlgica) per tal
de poder assolir una diferència significativa per
al valor de la fusta convé tenir com a objectiu
la producció de peces de qualitats A i B. Tret del
mercat de fusta estructural, la resta de mercat
de fustes de qualitat no requereixen peces de
grans dimensions. En general per a qualitats A, la
llargada mínima és de 2,5 m i el diàmetre mínim
de 30 cm (punta prima). En canvi si que són molt
exigents pel que fa a la presència de defectes,
especialment en les qualitats A i B.
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Els defectes més fàcilment identificables del
tronc són:
1 Forma
• Fletxa (peces tortes)
• Cor descentrat
2 Nusos
• Visibles: no s’admeten per a qualitat A (pot
haver-hi certa flexibilitat si són de petit
diàmetre per exemple: suma total dels diàmetres dels nusos <15 cm)
• Interns: difícil d’identificar abans de serrar
3 Danys (biòtics, abiòtics, de gestió)
• Fusta tacada
• Ferides
• Fongs

major qualitat. Aquestes seran les que, un cop
tallat l’arbre, es transformaran en rolls i s’acabaran classificant en funció del seu potencial de
qualitat. D’aquesta manera, el silvicultor ha d’observar el potencial de l’arbre i identificar cada un
dels futurs rolls classificant-los en el que seran les
qualitats A, B i C. A per a la qualitat excepcional, B
per a la qualitat normal i C de menor qualitat. Les
qualitats A i B són les que interessen per a poder
optar a una millor valoració de la fusta. Aquesta
reflexió ha de permetre millorar la presa de decisions en el marcatge de les aclarides de millora.

La Figura 1 presenta l’esquema de classificació de
la fusta de roure segons les seves característiques.
En un mateix arbre podem trobar peces de qualitats diferents tal com podem veure a la Figura 2.

Reflexions prèvies per al silvicultor
Una de les tasques més importants que el silvicultor ha de dur a terme durant el procés de
creixement dels arbres és identificar els defectes
i classificar la qualitat dels arbres. Això permetrà
dur a terme, mitjançant les aclarides o tallades
de selecció, una silvicultura que permeti obtenir
productes amb bons potencials de qualitat alhora que ens permetrà establir a priori la viabilitat
de la massa per a produir rolls de bona qualitat.
La valoració del potencial de qualitat no es fa a
partir de l’aspecte general de l’arbre sinó cercant
en el tronc aquelles peces que poden tenir una

Fotografia 5 _ Roureda de roure africà de Can Buscastell,a
Maçanet de la Selva. Autor: Josep M. Tusell

Figura 1 _ Clau de classificació de la qualitat de fusta de roure.

Llargada < 2,5 m
o
Fletxa > 10 %
o
Presència rellevant de defectes d’origen biòtic, ferides…
Fletxa > 2 %
o
Suma de diàmetre dels nusos > 60 mm

SÍ

SÍ

SÍ
Fletxa > 1 %
o
Suma de diàmetre dels nusos > 15 mm
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CLASSE D

CLASSE C

CLASSE B

CLASSE A
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Classificació qualitativa dels diferents troncs d’un
canó de roure

Trituració i llenya

Alçada de tall 24 m
Ø a punta prima 25 cm
qualitat D
“Travessa”
Longitud 4 m
Qualitat C
“Fusta estructural”
Longitud 10 m

Qualitat B
“Desenrotll”
Longitud 6 m

Qualitat A
“Ebenisteria”
Longitud 4 m
Circumferència a 1,30 m:
200 cm

Figura 2 _ Exemple de peces de diferents qualitats en un mateix arbre.

Plantejament de l’aplicació.
Transferència
Tenint en compte els arguments exposats, es
planteja com poder transferir aquests criteris a la
gestió real d’un rodal de roure local. És a dir, com
a partir d’una massa ja existent de roure aprofitat durant les dècades anteriors per a l’obtenció
de llenya, es pot ajustar la seva gestió per obtenir
un cert percentatge de peces de fusta aptes per
al mercat del roure de qualitat. D’aquesta manera es planteja adaptar la gestió d’una roureda
de roure africà del Massís del Montnegre, per
tal d’analitzar si és viable l’obtenció de peces
de fusta minoritàries aptes pel mercat. Així es
concentra els treballs al voltant dels arbres amb
majors potencials. Els treballs al voltant d’aquests
arbres han de permetre:

1 Un desenvolupament equilibrat de la capçada.
2 Evitar una arribada excessiva de llum al tronc.
Per tant al voltant dels arbres seleccionats convé
fer tractaments poc intensos i només tallar
aquells arbres veïns que comprometin el desenvolupament de la capçada. A continuació es
detallen els criteris de gestió aplicats (a partir de
Baar, F. 2010; Lagacherie, M. 2007):
1 Selecció d’arbres amb potencial productiu de
fusta de qualitat:
• Se selecciona un arbre cada 12 metres de
distància mínim.
• Criteris de selecció:
– Una peça de 2,5 m de qualitat A com a
mínim d’acord amb els criteris descrits anteriorment.
– Arbres ben aplomats.
CONSORCI
FORESTAL DE
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– Absència d’enforcaments en V i branques obliqües.
– Arbres vigorosos. Capçades amb alçades
superiors al 50% de l’alçada total de l’arbre.
– Absència de pollissos, brots vigorosos
nascut en una soca o en una branca vella
d’un arbre, que en xucla tota la saba. (cast
chupón m. fr gourmand m.) (Parés, 1990).
2 Eliminació dels arbres veïns, les capçades dels
quals entrin en competència amb els laterals
i les parts superiors de la capçada de l’arbre
seleccionat.
Sobre el moment més adient per alliberar un
peu es recomana:
• Quan l’arbre té la part baixa de la capçada a una alçada igual al 25% de l’alçada
que tindrà en el moment de la tallada. En
funció de la qualitat d’estació, per exemple
alçades finals de 14 metres, ens interessarà generar capçades que s’iniciïn als 3,5
metres, això vol dir intervenir quan els peus
tindran entre els 5 i els 7 metres d’alçada.
• Amb l’objectiu d’aconseguir un 90% del
volum de la peça sense nusos cal procurar
que, quan el tronc tingui entre 15-20 cm, la
peça estigui lliure de branques.
• No fer alliberaments quan l’arbre tingui
més de 32 cm de diàmetre (100 cm de circumferència) ja que els nusos afectaran al
tronc.
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Conclusions
Catalunya és un país de referència en boscos de
roure tot i que el seu aprofitament actual es limita a l’obtenció de llenyes.
Els darrers estudis conduits per l’INCAFUST ens
permeten afirmar que tecnològicament la fusta
dels roures locals estaria dins els estàndards de la
fusta que s’obté dels roures centreeuropeus més
habituals en els mercats de fusta de qualitat.
Aquest fet ens permet plantejar la viabilitat
d’obtenir peces de petita grandària de les rouredes catalanes que entrin dins els estàndards sol·
licitats pel mercat de fusta de roure de qualitat.
Així doncs, és necessari fer una mirada reflexiva
vers la silvicultura que actualment s’està duent
a terme, per tal de complementar l’obtenció de
llenya amb l’obtenció de peces de roure de qualitat. D’aquesta forma s’aconseguiria maximitzar
el rendiment dels boscos existents a Catalunya.
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RESUM

El moment i tipus de la primera intervenció sobre regenerats naturals de pi blanc (Pinus halepensis)
són aspectes fonamentals que determinen el desenvolupament i producció posterior de la massa i la
seva estructura en relació amb el foc forestal.
En aquesta jornada es revisen les opcions de gestió dels regenerats naturals de pi blanc. Es descriuen els
tractaments silvícoles realitzats en 3 zones dins el PPP de la Serra de Llaberia i les Muntanyes de Tivissa i
Vandellós, concretament per part de l’administració, les ADF’s i el Consorci de la Serra de Llaberia.
En dues Àrees Estratègiques (Coll d’Aumet i Camí de Gavadà), els tractaments s’han realitzat amb mitjans mecànics convencionals. La relació entre la inversió realitzada i la superfície potencial de l’incendi
que s’evita, mostra un cost de 2,72 €/ha per al Coll d’Aumet i de 13,49 €/ha per al Camí de Gavadà.
Quan el regenerat ha assolit suficient dimensió (cas del Camí de Gavadà), és factible l’aprofitament
per biomassa. Es comenta l’estructura forestal a la qual s‘ha portat la massa, i els resultats econòmics
d’aquests tractaments.
Finalment, al Coll de la Mafla-Montalt, s’ha realitzat una crema de gestió. S’observen els efectes
d’aquesta gestió sobre el regenerat i les possibles diferències amb els tractaments mecànics.

Introducció
Boscos de pi blanc i incendis
Els grans incendis forestals esdevenen una de les
principals amenaces pel bosc mediterrani, ja que
el nostre clima va lligat històricament a aquest
factor. Aquesta circumstància es fa evident en
la vegetació mediterrània, composta majoritàriament per espècies piròfiles, ben adaptades al

foc, com és el cas del pi blanc. La gran capacitat
d’adaptació a les condicions ecològiques adverses d’aquesta espècie és l’aspecte més destacable
i es tradueix en una morfologia molt variable en
funció de l’estació, des d’arbres esvelts i grans
fins a arbres tortuosos de baix port.
Els incendis forestals s’han produït freqüentment
a la regió mediterrània, però no amb tanta intensitat com durant les darreres dècades, per aquest
motiu avui en dia a Catalunya qualsevol actuació
desenvolupada al bosc ha de tenir en compte el
foc com a variable permanent. És bàsic doncs, per a
la prevenció d’incendis forestals, a banda de no fer
foc de forma descontrolada, aplicar una silvicultura
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adequada a cada tipus de bosc, juntament amb
la planificació d’infraestructures de pre-extinció
d’incendis, és a dir, establir infraestructures estratègiques i zones de gestió que mitjançant actuacions
de silvicultura preventiva i d’adequació representin
oportunitats per als equips de gestió de l’extinció
d’incendis amb l’objectiu que aquests no s’acabin
convertint en un gran incendi forestal (GIF). D´altra
banda, és més difícil que els boscos ben gestionats
cremin en alta intensitat i generin GIF.
Pel que fa als boscos de pi blanc, aquests ocupen
aproximadament 304.000 ha (Piqué et al., 2013),
de les quals unes 204.000 ha són masses pures
i unes 90.000 ha constitueixen boscos mixtos
majoritàriament amb quercines o altres pins
(Figura 1).

Producció i gestió forestal dels
boscos de pi blanc
Pel que fa a la seva producció, segons el Tercer
Inventari Forestal Nacional, IFN3 (DGCN, 2005),
els boscos de pi blanc acumulen al voltant de
12.800.000 m3 de fusta, amb un creixement anual
de 300.000 m3. Actualment, segons les estadístiques d’aprofitaments forestals del DAAM (antigament DMAH) amb dades fins al 2008, s’aprofiten a Catalunya uns 67.000 m3 anuals de fusta
de pi blanc, al voltant d’un 22% del creixement
de l’espècie.
Gran part de la fusta extreta dels boscos de pi
blanc actualment a Catalunya és de diàmetres
petits i de qualitat baixa, aprofitada per a trituració i serra normal, amb destins de taulell, pasta,
palet, embalatge i biomassa. No obstant això, la
fusta de pi blanc manté potencial perquè sigui
aprofitada com a producte de més requeriment
tecnològic, com ara la fusta de desenrotllament
per a taulell contraxapat i fusta laminada i microlaminada (Beltran et al., 2011).
D’altra banda, l’ús de biomassa amb fins energètics és també una gran oportunitat de mercat per
a la fusta de pi blanc, pel baix preu de la fusta
en els destins clàssics i la necessitat d’estalvi de
combustibles fòssils.

Figura 1 _ Distribució del pi blanc a Catalunya. Les zones
marcades en verd corresponen a masses pures mentre
que els marcats en vermell corresponen a masses mixtes
(bàsicament amb alzina i roure). Font: Vericat et al., 2010 i Piqué

Les intervencions per tal de millorar les condicions silvícoles de pi blanc se centren en la regulació de la competència per potenciar el desenvolupament de la massa i en el control del recobriment i distàncies entre estrats de combustible.
Els tractaments que es realitzen són aclarides,
estassades i podes, per dirigir els processos naturals de la manera més eficient per aconseguir els
objectius plantejats.

et al., 2013

Observant la seva àrea de distribució, s’interpreta
que no té unes grans exigències hídriques. En
efecte, el Pinus halepensis, pot viure confortablement amb només 400 mm d’aigua anuals, i fins
i tot menys, coincidint fàcilment amb les zones
d’alt risc d’incendi.
La gran capacitat de colonització de terrenys nus
i sòls pobres i la resistència a les sequeres, així
com el manteniment d’un banc de llavors amb
les pinyes seròtines i una precocitat en la producció de llavor viable són els trets característics del
comportament de l’espècie, i també la principal
estratègia d’adaptació als incendis forestals (Gil
et al., 1996).
A més, la dinàmica dels boscos de pi blanc ve marcada pel caràcter pioner de l’espècie, amb un temperament robust i un gran requeriment de llum.
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En general, els tractaments de millora es veuen
molt influenciats per la necessitat d’augmentar
la resistència al foc de capçades, en ser una de les
espècies més afectades per incendis forestals. Per
això, la majoria de models de gestió per a l’espècie presenten com a objectiu conjunt la millora
de la producció fustera i la prevenció d’incendis,
tot creant estructures forestals resistents al pas
del foc i que dificultin la generació de focs de
capçades i grans incendis forestals (GIF).
En el cas dels models ORGEST per al pi blanc,
l’objectiu és generar boscos que avancin en el seu
grau de maduresa, amb arbres de gran port, que
presentin una bona diferenciació dels estrats de
vegetació, amb distàncies entre l’estrat arbustiu
i la base de les capçades dels arbres major a 4 m
i amb un bon recobriment arbori, capaç de controlar el desenvolupament de l’estrat arbustiu
(Beltrán et al., 2011).
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Objectiu dels tractaments

Els models silvícoles tenen com a premissa la
realització de tractaments de mínim cost i màxima eficàcia, tot assumint les incerteses del futur,
davant l’actual context de canvi global. La gestió
proposada s’ajusta a la capacitat productiva i al
risc d’incendi, garanteix una regulació adequada
de la competència i possibilita l’adaptació i la
persistència de la coberta forestal. En qualsevol cas, s’assumeix que les condicions d’entorn
podran variar i, per tant, l’esquema de models
facilita redirigir els objectius i la gestió d’acord
amb la nova situació.

Canviar el comportament de l’incendi: disminuint
la velocitat de propagació, la longitud de flama i
l’activitat de capçades així com el llançament de
focus secundaris. Facilitar les tasques d’extinció.
Els tractaments s’apliquen en:
• Punts crítics topogràficament: colls, nusos de
carena, nusos de barranc, fons de barranc,
vessants no alineats amb el vent. El coll d’Aumet és un nus de carena, si el foc sobrepassa
aquest coll el potencial de l’incendi augmenta,
en el cas d’incendi de vent, 6.000 ha més de
potencial a cremar i en el cas d’incendi topogràfic 1.000 ha potencials de més a cremar.
• Llocs no crítics topogràficament però que
ofereixen una oportunitat pel tipus de combustible (per exemple, àrees en zones forestals
intercalades entre zones de conreus).

Actuacions estudiades a la
jornada
Durant aquesta jornada es visiten les actuacions
de tractaments de millora de regenerat dels
incendis de 1983 i del 1994, que es troben en els
termes municipals de Vandellòs i Tivissa, dins el
Perímetre de Protecció Prioritària ET2. Aquestes
actuacions s’han dissenyat d’acord amb les directrius del pla de prevenció d’incendis forestals
elaborat pel Departament d’Agricultura i amb les
recomanacions dels Bombers de la Generalitat.

Visita 1: El Coll d’Aumet
Actuacions executades pels Serveis Territorials
del Departament de Medi Ambient de les Terres
de l’Ebre l’any 2009/10, dins del pla de prevenció
d’incendis forestals al terme municipal de Tivissa.

El Perímetre de Protecció Prioritària ET2 és un
territori molt afectat tant per incendis relativament petits com per grans incendis que han
arribat a cremar diversos milers d’hectàrees. La
superfície cremada als 6 municipis més afectats
de l’àmbit territorial del PPP en relació a la seva
superfície total inclosa dins el PPP, entre els anys
1968-2006 (39 anys) és d’un total de 35.267 ha.

El Coll d’Aumet és una cruïlla de carenes, un coll
en carena alineada al vent a partir del qual el foc
es bifurcaria en dos fronts (com va fer a l’incendi
de Tivissa l’any 1983) cap a la Serra de la Talaia
i cap a la Punta de l’Ereta i el barranc de Senén.
Pel mig del coll hi passa la pista de Gavadà (asfaltada), el principal accés al cor d’aquesta part sud
del massís. El traçat de la pista permetria actuar

A la Figura 2 es poden observar les tres zones
visitades, pertanyents a infraestructures dins el
PPP ET2.

3

2
1

Figura 2 _ Mapa general
de les infraestructures del
PPP ET2 amb les zones de
la visita.
1: Coll d’Aumet
2: Camí de Gavadà
3: Coll de la MaflaMontalt
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als mitjans amb seguretat, ja que s’ha observat
que en aquest indret el vent baixa fortament la
intensitat quan entra al sotavent i ofereix una
oportunitat. En aquest coll els treballs ja s’han fet
recentment i es poden observar bé aquests efectes. L’àrea estratègica (AE) inclou l’àmbit del coll,
unint els diversos revolts de la carretera asfaltada
i la pista forestal existent (Figura 3).

Caracterització del tractament
L’actuació es classifica com una Àrea Estratègica,
concretament AE-7-124, que d’acord amb l’INFOCAT està dins la família d’actuacions d’àrea
de baixa càrrega de combustible de protecció
(eliminació parcial de la càrrega de combustible)
(Fotografies 1 i 2).

Es tractava d’un regenerat de pi blanc procedent
de l’incendi del 1983 corresponent a un model de
combustible 4 amb 6-7 m d’alçada amb una baixa
qualitat d’estació. Es vol passar a un model de
combustible de 5 o 2 per evitar un foc de capçades.
Amb el tractament, s’ha passat d’una densitat
de 10.000 peus/ha a 150-200 peus/ha. S’ha obert
al 50-60% de la FCC. Tot i que s’afavorirà el
creixement del matollar, s’admet que en aquest
cas es farà necessari un manteniment periòdic al
tractar-se d’una àrea identificada per modificar
el comportament de foc, associat a una maniobra
d’extinció. S’ha reduït el 80% de la càrrega de
combustible a través d’una estassada de matoll,
l’eliminació dels peus més dolents i una poda per
trencar la continuïtat vertical, que es va planificar en dos metres d’alçada, actualment vistes les
experiències en incendis reals, segons el director
de l’obra es recomanen 4 metres. Es van triturar
les restes in situ.

Figura 3 _ Ortofotomapa
de la franja executada de
la l’AE-7-124 del PPPET2, al Coll d’Aumet.
Font: Consorci Serra de Llaberia

Fotografia 1 _ Àrea de baixa càrrega executada de Coll
de l’Aumet, l’amplada es va adaptar en funció de l’ancoratge
particular de cada zona, pista, conreus, matollar, etc. Font: PCF
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Fotografia 2 _ Infraestructura de prevenció contra incendis,
franja de baixa càrrega al camí de Gavadà dalt el Coll d’Aumet.
Font: PCF
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Taula 1 _ Descens de la vulnerabilitat dels tractaments al coll
d’Aumet.

Tipus d’incendi
Vent de mestral

Incendi històric Superfície (ha)
Tivissa 83

Topogràfic amb Sud

Taula 2 _ Pressupost per la totalitat de les actuacions al Coll
d’Aumet.

Pressupost total de les actuacions
16.297,97 € (Actuació concreta de la visita 2.000 €/ha)

6.000
1.000

Taula 3 _ Dades Meteorològiques de disseny al Coll d’Aumet.

Estació SMC

Tipus d’incendi

VV(km/h)

DV (graus)

HR (%)

T (ºC)

El Perelló

Vent de mestral

65

312

32

12

El Perelló

Topogràfic amb Sud

25

205

26

37

Taula 4 _ Relació entre el cost i la superfície estalviada amb les actuacions proposades al Coll d’Aumet.

Relació entre cost i superfície estalviada
2,72 €/ha

0,368 ha/€

La superfície tractada ha estat de 13,8 ha privades amb 5 propietaris diferents. Es preveuen
realitzar treballs de manteniment d’àrees abans
de 5 anys.
L’amplada de l’Àrea Estratègica s’ha adaptat a
cada zona en funció de l’ancoratge que existia a
pistes o a zones de matollar, sent així d’amplada
variable i ajustada a diferents distàncies tal com
es mostra a la Figura 3. En general, s’ha pres com
a orientació una amplada calculada com la longitud flama produïda a la vegetació contigua x
factor de seguretat 2-4.
Les Taules 1 a 4 resumeixen les característiques de
l’Àrea Estratègica.

Visita 2: Camí de Gavadà

Actuacions promogudes per l’ADF de Vandellòs
amb ajuts a la Gestió Forestal Sostenible, sota
la direcció tècnica del Consorci de la Serra de
Llaberia l’any 2012 (Figura 4).
Aquesta carretera asfaltada que travessa la regió
de nord a sud pràcticament sempre va a sotavent, fora d’alineació topogràfica, en baixada,
per al foc de mestral que corri per la carena
Jovara-Genesies-Aumet-Talaia. Si el foc s’atura
aquí s’evita que salti a la carena paral·lela de
Lleixares-Borrià-Serra d’en Pentinat. Es proposa
unir les discontinuïtats existents gràcies als camps

Figura 4 _ Ortofotomapa
de la franja executada
per l’ADF de Vandellòs i
el Consorci de Llaberia al
camí de Gavadà.
Font: Consorci Serra de Llaberia
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de conreu treballats que hi ha vora la carretera
amb la reducció del combustible de la vegetació
forestal que es troben entremig. Les amplades
de les àrees de baixa càrrega han de ser més
amples on l’alineació de forces és major (revolts
de la carretera convexos) i pot ser inferior a la
resta. Pel costat de sota la carretera s’ha delimitat també una franja lineal de 15 m, per a reduir
l’efecte de focus secundaris que, saltant la carretera, pujarien enrere fins la carretera.

Caracterització del tractament
La faixa del camí de Gavadà, situada a la pista
municipal entre Fatxes, Mas de Genessies, Gavadà
fins el límit del terme amb Tivissa, completa els
treballs executats parcialment pel Departament
de Medi Ambient amb brigades del CIRE dins del
Terme de Vandellòs, enllaçant amb les franges
fetes dins del PPP al terme de Tivissa. L’actuació
es troba, dins de la regió 7, actuació 7-4 Pista de
Gavadà 1, per la reducció del potencial d’incendis
amb vent de mestral en 11.000 ha.

La coberta correspon a un domini de regenerats de pi blanc densos amb estrat de sotabosc
d’argelaga seca. Longitud de flama amb vent de
mestral variable, 45-50 m en plena alineació.
El model de gestió que s’ha seguit en aquesta
franja, es correspon a un model ORGEST. Es
parteix d’una bona qualitat d’estació, amb un
regenerat de pi blanc procedent de l’incendi del
1983 amb una alçada dominant 8-9 m. Per crear
un bosc madur més estable, se segueix un model
de torn llarg, d’entrada no s’obre tant la massa
deixant una densitat de 800-1.000 peus/ha i una
FCC de 70% (Fotografies 3 i 4), evitant així nou
regenerat i l’aparició d’abundant matoll per
l’obertura a la llum que generaria combustible
d’escala, trobant el punt d’equilibri de la massa
en aquest sentit. Es deixen els millors peus pel
futur, de diàmetres més grans i més ben conformats. No es va treure més del 50% d’àrea basimètrica, s’extreuen els arbres de menor diàmetre, suposant més del 50% del nombre inicial de
peus, s’ha estassat el sotabosc i esporgat l’arbrat
de futur, a un màxim de 4 m, justificant així el
80% de reducció de combustible que marquen
els ajuts. Als peus que van sobreviure a l’incendi,
gràcies a l’alçada de socarrament majoritàriament, no va caldre aplicar cap poda. S’han tret
les restes a la pista.
Tractament de les restes: s’han eliminat les restes
mitjançant trituració amb bioestelladora, picadora de martells o amb les mateixes desbrossadores,
depenent si s’han fet in situ o en pista. Pel tractament de restes en pista, on el ferm és d’asfalt o
encimentat, les restes s’han retirat, carregant-les
en camió i s’han destinat a biomassa.
Les Taules 5 a 10 resumeixen les característiques
de l’Àrea Estratègica.

Fotografia 3 _ Treballs de millora seguint model ORGEST
deixant FCC del 70%. Font: FPC

Fotografia 4 _ Aspecte final de la massa després dels
tractaments. Font: PCF
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Fotografia 5 _ Trituració de restes per biomassa.
Serra de Llaberia

Font: Consorci
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Taula 5 _ Distribució per superfície del tractament de les restes per la totalitat de l’actuació al camí de Gavadà.

Tipus d’eliminació de restes

ha

Obertura línia de defensa amb eliminació de restes en pista

10,5

Obertura línia de defensa amb eliminació de restes in situ

6,42

Totals

16,92

Taula 6 _ Comparativa de costos segons el tipus de tractament de restes.

Conceptes

Ut.

Cost/ha

Total

Obertura línia de defensa amb eliminació de restes in situ

10,5

1.891,95 €

19.865,47 €

Obertura línia de defensa amb eliminació de restes en pista

6,42

2.254,24 €

14.472,22

Taula 7 _ Descens de vulnerabilitat per les actuacions al camí
de Gavadà.

Tipus d’incendi

Incendi històric

Superfície

Vent de mestral

Tivissa 83

11.000

Taula 8 _ Pressupost per la totalitat de les actuacions
planificades al camí de Gavadà.

Pressupost total de les actuacions
148.429,45 €

Taula 9 _ Dades Meteorològiques de disseny per les actuacions del camí de Gavadà.

Estació SMC

Tipus d’incendi

El Perelló

Vent de mestral

VV(km/h)

DV (graus)

HR (%)

T (ºC)

65

312

32

12

Taula 10 _ Relació entre el cost i la superfície estalviada amb les actuacions proposades al Camí de Gavadà.

Relació entre cost i superfície estalviada
13,49 €/ha

0,074 ha/€

Visita 3: Crema de gestió Coll de la
Mafla – Montalt
Actuacions promogudes pel Consorci de la Serra
de Llaberia amb el suport del Departament
d’Agricultura, i executades pels Bombers de la
Generalitat a principis de 2014.
Es tracta d’una actuació a la zona del Barranc de
les Anyeres-Fatxes no contemplada dins el PPP,
al paratge del Coll del Motarro. Es vol generar
una franja lliure de vegetació en la part alta del
Barranc de Mussefes, just a la zona entre la pista
forestal i la carena on es situen els molins del Mas
de Motarro (Figura 5).
La superfície tractada té 7,32 ha de propietat
privada. L’any 1994 la zona va ser afectada per
un incendi forestal, concretament en aquesta
localització van ser carreres d’alta intensitat. La
franja històricament havia estat zona forestal
sense explotació agrícola.

Figura 5 _ Ortofotomapa de la franja executada mitjançant
una crema controlada pels Bombers de la Generalitat. Font:
Consorci Serra LLaberia
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SILVÍCOLES EN REGENERATS NATURALS DE
PI BLANC PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS I LA
PRODUCCIÓ

Caracterització del tractament
L’estructura de la vegetació prèvia al tractament
consistia en un regenerat de pi blanc molt espès,
amb densitats que superaven els 20.000 peus/ha.
El sotabosc, amb espècies diverses, era poc significatiu per l’elevada densitat de l’estrat arbori en
creixement.
Es tracta d’una primera actuació on es va eliminar el 50% d’AB del regenerat de l’incendi del
1994 mitjançant una crema prescrita (Fotografia
6). L’objectiu en el futur és eliminar tot el regenerat, però aquesta actuació parcial ens serveix per
analitzar possibles tractaments de regenerat en
mosaic a partir de cremes controlades.

Fotografia 7 _ Observació del mosaic aconseguit sobre el
regenerat del 1994 a través de la crema. Font: PCF

Producció de biomassa i
prevenció d’incendis

Fotografia 6 _ Efectes de la crema dos mesos després de la
seva execució. Font: PCF

L’objectiu final de l’actuació s’aconseguirà amb
una segona crema, per eliminar les argelagues
que queden, de manera residual, sota la coberta
del pi blanc. L’objectiu final de la franja és obtenir una estructura de matollar, passar d’un model
de combustible 4 a un combustible tipus 5 o 2.
L’efecte desitjat de mosaic per bosquets del regenerat (Fotografia 7) s’ha de veure a mitjà termini
si s’assoleix.
En aquest cas s’aplicarien tractaments successius
amb la mateixa periodicitat que si fossin tractaments silvícoles convencionals.

Tot i l’augment del consum de biomassa per a
usos energètics, no es fàcil rendibilitzar els tractaments de millora en regenerats de pi blanc per
a conduir la massa cap a una estructura resistent
al pas del foc. Per al cas concret de la franja de
baixa càrrega de Gavadà amb el tractament en
plançonedes de pi blanc per la prevenció d’incendis forestals, s’han extret de l’ordre de 10-15
t/ha de material al 20% d’humitat, una quantitat
de fusta que no és suficient per a rendibilitzar
uns treballs silvícoles executats amb els ajuts
de la gestió forestal sostenible per la construcció d’infraestructures contra incendis forestals,
promoguts per l’ADF de Vandellòs, amb un cost
entre 2.350 i 2.800 €/ha, IVA inclòs, segons el
tipus de tractament de restes. Pel cas de Gavadà
l’extracció de material va quedar coberta amb
l’ajut i es va estar un any assecant en piles fins
que es va poder retirar per biomassa, sense cap
rendiment econòmic.
El destí d’aquest material fou per a grans calderes de plantes energètiques situades a una
distància de 100 Km, on poden acceptar tot
tipus de biomassa incloent branques i acícules.
L’experiència en aquest cas, és que es van poder
cobrir els costos de trituració i transport, però no
es cobreixen les despeses de tallar/tractament silvícola, per la baixa densitat del material obtingut
i el cost de transport.
Una de les propostes per millorar el rendiment
en aquest tipus de tractament és aconseguir
destinar la biomassa a calderes locals de mitjana
potència a escala local. Seria llavors necessari
millorar la qualitat del producte, reduint el percentatge d’acícules; en aquests casos, la solució
passa per deixar assecar el material un any mínim
reduint el percentatge d’acícules al triturar-ho.
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Així es cobreixen els costos de trituració, transport i 1/3 dels costos del tractament silvícola, el
preu de la biomassa podria cobrir les despeses
d’extracció i transformació del material, valorant-lo a raó de 80 €/t (al 30% d’humitat).
Si es té en compte el cicle de vida de la biomassa
com a producte és pot valoritzar l’ús d’energies renovables tenint en compte els l’impactes
ambientals evitats. Recordem que el pi blanc
quan creix en condicions ecològiques adequades
pot sobrepassar els 25 m d’alçada i els 200 anys
d’edat, amb un tronc robust, més o menys cilíndric i estilitzat, amb més de 70 cm de diàmetre.
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Cremes prescrites com a
eina de gestió forestal de
l’arbrat i el sotabosc

Efecte del foc en el sotabosc i millora de la pastura
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RESUM

Les cremes prescrites són una tècnica de gestió utilitzada arreu del món, disponible a Catalunya, amb la
que es poden aconseguir diferents objectius de gestió: reducció del risc d’incendi, control de la competència arbrada i arbustiva, millora del valor pastoral o eliminació de restes, entre d’altres. La severitat de
les cremes prescrites depèn principalment del comportament del foc, de la composició específica, de les
característiques fisiològiques, fenològiques i morfològiques de les espècies presents, i de la distribució
espacial d’aquestes. Durant l’any 2013, s’han realitzat dues cremes, una a la primavera i una a la tardor,
en masses mixtes semiregulars de Pinus nigra subsp. salzmannii i Pinus sylvestris, per tal de comparar
l’efectivitat d’aquestes en reduir la càrrega de combustible i eliminar peus dominats, amb l’objectiu de
reduir el risc d’incendi, així com de millorar l’oferta farratgera. A la crema de primavera, passats sis mesos,
un 23,6 % dels arbres de la classe diamètrica 5 (CD), i en menor mesura de la CD 10, han mort, mentre
que, actualment, la crema de tardor no presenta mortalitat arbrada. Avui en dia, la crema prescrita de la
primavera no ha estat suficientment intensa en comparació amb el que s’hagués extret en una aclarida
segons un model silvícola teòric. No obstant es previsible que la mortalitat al llarg del temps augmenti.

Les cremes prescrites com a
eina de gestió: oportunitats i
condicionants
La crema prescrita és l’aplicació precisa del foc,
sota unes condiciones meteorològiques determinades, per tal d’aconseguir un objectiu planificat
prèviament. Això implica que els focs siguin de
baixa intensitat i severitat en comparació amb
els incendis forestals (Fotografia 1). La majoria
de les cremes que es realitzen al Sud d’Europa
busquen reduir el risc d’incendi. Per això, a més
dels mètodes mecànics, les cremes prescrites
constitueixen una eina de gestió força eficient
i així és emprada en algunes regions d’Europa
i, de forma més generalitzada, als Estats Units.

Fotografia 1 _ A l’esquerra, efectes d’un foc forestal; a la dreta,
efectes d’una crema prescrita en la massa forestal. Font: GRAF
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PRESCRITES COM A EINA DE GESTIÓ FORESTAL DE
L’ARBRAT I EL SOTABOSC: EFECTE DEL FOC EN EL SOTABOSC I
MILLORA DE LA PASTURA

Els efectes de les cremes prescrites depenen
principalment del comportament del foc (intensitat i velocitat de propagació), de la composició
especifica, de les característiques fisiològiques
de les espècies presents, i de la distribució espacial d’aquestes. Tot això determinarà la resposta
posterior de l’ecosistema, els possibles impactes
no desitjats i el grau d’acompliment de l’objectiu
fixat. El foc pot afectar directament la supervivència i creixement de la vegetació a través del
consum parcial o total de la capçada disminuint
la capacitat fotosintètica i el balanç d’aigua i
carboni, i provocant danys al càmbium o a les
arrels. De forma indirecta pot modificar el cicle
de nutrients, la disponibilitat d’aigua, produir
canvis en els microorganismes del sòl o augmentar les plagues d’insectes. Ara bé, després d’una
crema es redueix el risc d’incendi, augmenta l’heterogeneïtat del paisatge i la resiliència del bosc;
i alguns dels efectes negatius que s’observen a
curt termini poden ser neutrals o inclús positius a
llarg termini (Fernandes et al. 2013).
Els factors que condicionen l‘aplicació de les
cremes prescrites més àmpliament arreu del territori són, principalment, els riscs associats a la
tècnica, la manca d’estudis sobre els efectes en
l’ecosistema a mitjà i llarg termini o la percepció
negativa que la societat té del foc (Fernandes et
al. 2013). A més a més la quantitat de superfície
forestal susceptible de ser tractada amb foc es
veu restringida per la interfase urbana forestal i
la manca de recursos per a la gestió del combustible i forestal (Fernandes et al. 2013).

Les cremes prescrites sotaarbrat com a eina de gestió
silvícola
Les cremes prescrites es poden utilitzar com a
eina de gestió silvícola per dosificar la competència arbrada eliminant arbres moribunds, dominats i suprimits afavorint els processos d’aclarida
de manera natural a través de mortalitat per
càmbium o de capçades (Figura 1) o eliminant
el sotabosc emulant els efectes d’una estassaCONSORCI
FORESTAL DE
CATALUNYA
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Des del 1998, el Grup de Recolzament i Actuacions
Forestals (GRAF) de la Generalitat de Catalunya
realitza cremes prescrites (Rifà i Castellnou,
2007). En els darrers anys, s’han ampliat força els
objectius d’aquestes, i el foc prescrit s’ha utilitzat
com a eina de gestió silvícola, per a la millora de
pastures o de la biodiversitat a través de la gestió
de l’hàbitat i també per al maneig de la vegetació. El repte actual de les cremes prescrites passa
per ser capaços de gestionar el rang d’intensitat
necessari per tal d’aconseguir els objectius de
gestió fixats, minimitzant els efectes negatius
sobre l’ecosistema.

Massa restant
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2.500
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Figura 1 _ Exemple de l’ús del foc per a realitzar una
aclarida de plançoneda en regenerats de pi blanc (P.
halepensis) a Castellolí (Anoia), concretament es presenta la
distribució de peus per hectàrea i classe diamètrica (CD, 2 cm
d’amplitud) abans i després de 8 anys de la realització d’una
crema prescrita. Font: Codony, 2011
da. També s’utilitzen per eliminar les restes de
tractaments silvícoles i afavorir el ràpid i eficient
reciclatge de nutrients. Tot plegat assegurarà la
supervivència de la massa reduint el risc d’incendi
forestal devastador. En algun d’aquests casos, la
intensitat del foc ha de ser moderada o lleugerament elevada per tal d’assolir determinats objectius de gestió, com és l’execució d’una aclarida o
la substitució d’una estructura arbustiva per una
altra. Així la mortalitat dels arbres després d’un
foc prescrit es relaciona amb paràmetres dendromètrics i indicadors de severitat (per exemple,
volum de capçada socarrada, alçada de tronc
carbonitzat, escorça carbonitzada).
L’anàlisi dels efectes de les cremes prescrites
sobre l’estrat arbori és controvertit, especialment pel que fa al desenvolupament i vitalitat
a mitjà termini. La divergència de resultats és en
part atribuïble a diferències en les espècies, les
característiques ecològiques del lloc, de l’època
i de les condicions de les cremes. Pel que fa al
creixement després de l’impacte del foc, a curt
termini, l’efecte d’aquest sobre el creixement de
l’arbre depèn en gran mesura del dany causat
pel foc i de la mida de l’arbre (Valor et al., 2013).
No obstant això, s’assumeix generalment que la
severitat del foc és el factor clau que controla
aquesta resposta. En aquest sentit, molts estudis
confirmen una marcada reducció en el creixement immediat després d’una crema prescrita en
arbres altament afectats (Botelho et al., 1998),
mentre que no hi ha variació en el creixement
quan el percentatge de capçada socarrimada és
inferior a un llindar determinat, que varia entre
estudis i espècies (González-Rosales & RodríguezTrejo, 2004).
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poa, lleguminoses) sobre d’altres de creixement
més lent (fenàs, llistó...). La freqüentació del bosc
pel bestiar sembla que comporta una millora de
la pastura de forma indirecta amb l’entrada a
partir de les femtes de llavors d’espècies farratgeres típiques de pastures. Tot i no conèixer estudis
sota arbrat, és molt possible que calgui més d’un
foc (o estassada) per afavorir la pastura envers
als arbusts, tal com s’ha constatat en pastures de
muntanya, on la proliferació de bàlec era molt
menor en zones cremades dos cops que en aquells
cremats només un cop (Montané et al. 2009).

Les cremes prescrites per a la
millora de pastures sota-arbrat
L’ús del foc prescrit per a la millora de les pastures és habitual en prats emmatats, sobretot de
muntanya, on substitueix les cremes que tradicionalment feien els pastors a l’hivern. En canvi, els
focs prescrits sota arbrat amb objectiu de millora
pastoral són menys freqüents i el coneixement
científic sobre la seva efectivitat o inconvenients
és força preliminar.
En zones de mitja muntanya, es poden trobar dos
models d’aprofitament silvopastoral, un basat
en l’aprofitament de pastures obertes i zones
adevesades dominant en climes humits; i un
altre, més propi de climes subhumits o secs on el
bestiar aprofita a dent del farratge de pastures
obertes i camps agrícoles. Ambdós models poden
tenir tancats de bosc dens on els animals troben
refugi en cas de tempesta o excessiva calor; i un
cert complement a la dieta en compostos lignocel·lulòsics, semblants als de la palla o superiors
(Taula 1). A més, sembla que en el brostejat, el
bestiar podria trobar un complement en micronutrients a la dieta però està poc estudiat.

Cremes prescrites a l’indret de
Miravé
Objectiu i característiques de la crema
En el marc del projecte ForBurn finançat pel
MINECO (AGL2012-40098-CO3), s’estan estudiant,
actualment, els efectes de les cremes prescrites
sobre diferents espècies de pins i arbustos en funció de condicions fisiològiques contrastades (primavera i tardor) i la intensitat del foc. L’any 2013,
s’han realitzat en dos finques del Solsonès, una
crema a la primavera i una a la tardor sota masses
mixtes semiregulars de P. nigra subsp. salzmannii i
P. sylvestris. L’objectiu de gestió d’aquestes cremes
és reduir el nombre de peus, simulant una aclarida
baixa, tot eliminant arbres moribunds, dominats
i suprimits, i millorant la vitalitat i vigor de l’arbrat restant, alhora que es redueix la càrrega de
combustible tant en l’estrat arbrat com arbustiu
i per tant el risc de que es generin grans focs. El
rodal gestionat a la finca de Cal Travesset (Miravé,
El Solsonès) se situa en un vessant obac proper a
un camp pasturat a dent. L’objectiu de la crema
també era afavorir el trànsit dels animals i millorar
l’oferta farratgera del sotabosc. En aquesta finca,
es van realitzar dues cremes (Fotografia 2): una a
la primavera, el 12 de juny, i una, just al costat, el
17 de octubre. La temperatura mitjana ambiental

L’efecte més evident del foc en la gestió d’aquests
tancats de bosc és la millora de la transitabilitat del
bestiar i l’accés a l’herba, en reduir la densitat de
l’estrat arbustiu i lianoide. L’efecte del foc sobre la
quantitat i qualitat de l’herba del sotabosc depèn,
d’una banda, de la existència d’herba, que pugui
rebrotar i expandir-se després del foc, i d’una altra,
de l’efecte sobre la competència entre la vegetació
llenyosa i l’herba per la llum, l’aigua i els nutrients.
El foc, en eliminar alguns peus d’arbre, afectar les
capçades i reduir el matollar, facilita l’entrada de
llum a l’estrat herbaci, la qual cosa afavoreix la
producció d’herba. El pas del foc també produeix
un augment de la disponibilitat de nutrients, com
a conseqüència de la deposició de cendres i de
l’escalfament dels primers centímetres del sòl, que
són fàcilment assimilats per l’herba en rebrotar.
Sempre que estiguin presents en el sotabosc, l’augment de la disponibilitat de llum i de nutrients pot
afavorir espècies herbàcies de creixement ràpid,
que sovint són les de més interès pastoral (dàctil,

Taula 1 _ Valors de proteïna digestible (PD), fibra bruta (FB), hemicel·lulosa, cel·lulosa i lignina àcid detergent (LAD) per a brots
de 4 espècies del sotabosc mediterrani, i per a la palla de triticale. Tots els valors en % de matèria seca.

PD

FB

Hemicel·lulosa

Cel·lulosa

LAD

Alzina

4,7

31,6

19,0

27,0

11,6

Garric

4,5

30,7

17,2

22,6

14,2

Romaní

4,2

27,3

9,6

17,2

20,4

Argelaga (només fruit)

5,4

39,5

22,9

30,6

11,9

Palla de triticale

3,3

34,7

29,2

35,3

4,8
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Fotografia 2 _ A l’esquerra, crema realitzada a la primavera 2013; a la dreta, crema executada a la tardor del 2013.

va ser lleugerament més alta a la primavera, 25,8
ºC respecte a 21,4 ºC, i les humitats relatives semblants (54,9% i 55,3%). La velocitat del vent si que
va ser clarament superior a la primavera respecte
a la tardor, tot i que dins del bosc l’efecte devia
d’esser menor (17,6 km/h vs. 2 km/h). El rodal ja
s’havia gestionat amb foc al 2003.

Comportament del foc i seguiment
dels efectes sobre l’arbrat i el sotabosc
Abans de la crema es van geo-referenciar tots
els arbres presents, i es van mesurar una sèrie
de variables dendromètriques i dasomètriques. L’estructura forestal de les dues parcel·les
(30x30 m) abans de la realització de les cremes
era força similar (Taula 2).
En la mateixa parcel·la també es va mesurar el
volum de l’estrat arbustiu. A banda, en tota la
zona es van localitzar 10 arbusts de 6 espècies
diferents per a fer el seguiment del rebrot en

funció de les característiques inicials de cada individu i d’una aproximació a la intensitat del foc.
Durant les cremes es va fer un seguiment de la
intensitat del foc tant als arbres com als arbustos. Just després de les cremes es van prendre
mesures de severitat del foc: percentatge de
capçada socarrada, gruix de fullaraca consumida;
i, posteriorment, s’ha anat seguint la mortalitat
dels arbres al llarg del temps i el rebrot de les
diferents espècies arbustives.

Resultats preliminars
La temperatura màxima registrada a la base dels
troncs va ser major a la primavera (409 ºC) que a
la tardor (294 ºC). Per contra el temps amb temperatures per sobre un llindar (60 ºC) va ser més
baix a la primavera (13 minuts) que a la tardor
(18 minuts). L’estructura del sotabosc abans del
foc era força diferent al rodal cremat a la primavera respecte al de la tardor (Taula 3).

Taula 2 _ Mitjana ± desviació estàndard de la densitat, del diàmetre a l’alçada del pit (DAP) i de l’alçada total (Ht) per a cada
crema i espècie de pi.

Crema prescrita

N (arbres)

Densitat1
(peus/ha)

DAP (cm)

Ht (m)

Primavera 2013

245

2722

10,7±6,0

8,4±6,4

P. nigra subsp. salzmannii

216

2400

10,6±5,9

8,3±6,7

P. sylvestris

29

322

11,5±6,6

8,7±3,1

Tardor 2013

247

2744

10,7±5,9

8,0±3,4

P. nigra subsp. salzmannii

210

2333

10,9±6,1

7,9±3,5

P. sylvestris

37

411

9,6±4,7

8,6±2,8

1
Per al càlcul de la densitat arbrada s’han tingut en compte els peus de pinassa i pi roig vius abans de la crema amb diàmetre
normal superior a 2,5 cm. N, nombre d’arbres en les parcel·les experimentals de dimensions 30x30 m.
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Taula 3 _ Característiques de l’estrat arbustiu abans de les cremes en els rodals cremats a la primavera i a la tardor.

Fitovoluma (m3 ha-1)

a
b

Alçadab (m)

Recobriment (%)

Primavera

4.910

0,97

52,6

Tardor

1.805

0,59

32,7

Fitovolum aproximat a un cilindre a partir de la mesura de dos diàmetres i l’alçada per a cada m2 de superfície.
Mitjana de les alçades màximes dels arbusts en cada m2 de superfície de la parcel.la.

A dia d’avui, la mortalitat a la crema de primavera s’ha centrat majoritàriament en els arbres
de la classe diamètrica 5 (CD 5), on un 23,6% del
total d’aquests arbres s’han eliminat per l’acció
del foc (Figura 2). El major nombre d’individus
morts s’ha produït un mes després de la crema
mentre que a mesura que ha passat el temps
la mortalitat ha anat decreixent. En el cas de la
crema de tardor de moment no s’ha reduït el
nombre de peus (Figura 2). No obstant encara

no es disposen de dades referents a la mortalitat
transcorreguts 6 mesos.
Tot i que després de la crema de tardor no es va
observar mortalitat (Figura 2), actualment un gran
nombre d’arbres de totes les classes diamètriques
presenten més d’un 90% de la capçada socarrimada (Figura 3). Per altra banda, a la crema de primavera encara hi ha individus vius que tenen una
alta probabilitat de morir durant els propers anys.

Primavera 2013
100

Mortalitat
Viu
Abans
1 mes
6 mesos

50

25

0

100

75
Nombre d’arbres

Nombre d’arbres

75

Primavera 2013

50

25

0

5 10 15 20 25
Classe diamètrica (cm)

Tardor 2013

Nombre d’arbres

75

Mortalitat
Viu
Abans
1 mes
6 mesos

50

25

0

5 10 15 20 25
Classe diamètrica (cm)

Tardor 2013
100

75
Nombre d’arbres

100

Capçada socarrimada
<30
30-<60
60-<90
>90

5 10 15 20 25
Classe diamètrica (cm)

Figura 2 _ Nombre d’arbres vius i morts (P. nigra subsp.
salzmannii i P. sylvestris) segons classe diamètrica a les parcel·les
experimentals (30x30 m). Viu, arbre amb capçada verda; abans,
arbre que abans de la crema no tenia fulles verdes; 1 mes,
100% de la capçada socarrimada al cap d’un mes; 6 mesos,
100% de la capçada socarrimada al cap de 6 mesos.

Capçada socarrimada
<30
30-<60
60-<90
>90

50

25

0

5 10 15 20 25
Classe diamètrica (cm)

Figura 3 _ Nombre d’arbres vius (P. nigra subsp. salzmannii i P.
sylvestris) actualment per cada classe diamètrica en funció del
percentatge de capçada socarrimada a la crema de primavera
(a dalt) i a la de tardor (a sota).
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PRESCRITES COM A EINA DE GESTIÓ FORESTAL DE
L’ARBRAT I EL SOTABOSC: EFECTE DEL FOC EN EL SOTABOSC I
MILLORA DE LA PASTURA

La majoria d’estudis suggereixen que la mortalitat
deguda al foc es dona durant aproximadament els
vuit anys després de la crema.

Primavera 2013
1.000

Avaluació de l’ús del foc com eina de
gestió silvícola

• Aclarida baixa, deixant una densitat final
d’aproximadament 1.100 peus/ha (inclou peus
a partir de la CD 10).
• Estassada selectiva sobre el matollar d’alçada
>1,3 m, incloent-hi peus menors amb branca
viva per sota d’1,3 m i aquells que generin
continuïtat vertical de capçades
Tenint en compte els peus/ha per CD a partir de
la CD 10, abans de realitzar la crema el rodal
presentava una densitat d’uns 1.700 peus/ha,
segons el model de referència la densitat òptima
en aquest estadi seria d’uns 1.100 peus/ha, per
tant caldria reduir la densitat en uns 500-600
peus/ha, preferentment de la CD inferior, doncs
el tractament silvícola recomanat és una aclarida
baixa eliminant els peus més petits, dominats
preferentment, per tal de reduir la continuat
vertical entre estrats de vegetació.
Avui dia, l’aclarida aconseguida amb la crema
de primavera no ha estat suficientment intensa comparada amb el que s’hagués obtingut
seguint el model de referència (Figura 4), doncs
la reducció de peus de CD igual o superior a
CD 10 ha estat solament de 23 peus/ha (tots de
la CD 10). La mortalitat deguda a la crema s’ha
centrat principalment en la CD 5, amb una reducció d’uns 250 peus/ha desprès de la crema. Tot i
que la reducció del nombre de peus d’aquesta
CD també es considera baixa, els seus efectes es
podrien assimilar als d’una estassada selectiva,
tal com preveu el model de gestió, de referència.
Finalment, tot i que la mortalitat d’arbrat ha
estat en general baixa, la crema ha disminuït
l’alçada del matollar i ha augmentat la distància
del matoll a la base de la capçada per sobre de 4
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750
Densitat peus/ha

Considerant que l’objectiu de gestió d’aquesta massa era millorar la vitalitat de l’arbrat i
aconseguir una estructura forestal amb menor
continuïtat de combustible i menys vulnerable
a generar focs de capçades, per tal de comparar
els resultats obtinguts amb la crema de primavera i els que s’obtindrien amb la realització d’un
tractament silvícola convencional amb el mateix
objectiu, s’ha agafat com a referència el model
silvícola per a boscos de pinassa, Pn08 (Beltrán
et al., 2012). Aquest model preveu per a rodals
forestals amb una alçada dominant d’entre 11-18
m, on se situaria la forest objecte d’estudi, el
següent:

Pre-crema
Post 1 mes
Post 6 mesos
Aclarida

500

250

0

5

10
15
20
Classe diamètrica (cm)

25

Figura 4 _ Densitat (peus/ha) abans, un mes i sis mesos
després de la crema de primavera, així com després de la
realització d’una aclarida segons el model PnPs1 de l’ORGEST
per a mantenir la massa mixta i augmentar la resistència al
foc amb el model de referència Pn08.

m, el que confereix una estructura al rodal amb
baixa vulnerabilitat a generar focs de capçades,
objectiu prioritari del model de referència escollit. No obstant, és important assenyalar que la
mortalitat induïda pel foc previsiblement augmentarà durant els propers anys, i que per tant
s’aconsegueixi a curt termini un resultat més
similar al desitjat.
Pel que fa a les dades econòmiques, els costos
dels tractaments de combustible varien en funció de la intensitat que es busqui i de l’estat
previ de la massa. Quan l’objectiu de la crema
és eliminar el sotabosc (similar a una estassada),
fent servir un patró de crema de poca intensitat,
els rendiments són de 2 ha/dia en boscos adults
no tractats prèviament, amb un cost aproximat
de 1.400-1.700 euros/ha. Per contra, en segones
intervencions, després de 7 a 10 anys des de la
primera crema, el preu se situa al voltant de
700-800 euros/ha. En ambdós casos les cremes es
realitzen en grups de 12 a 15 persones, 2 autobombes i 4 tot terrenys en jornades de 10 hores.
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Agraïments
Aquest treball ha estat finançat pel projecte
ForBurn del MINECO (AGL2012-40098-CO3).
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Treballs forestals
innovadors: el desembosc
amb cable sintètic

Visita a la Serradora Boix
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RESUM

La gestió forestal necessita evolucionar al mateix ritme que els materials. En aquest sentit, nous
materials com el niló (nylon®) permeten confeccionar cordes i cables amb una resistència i una
durabilitat molt important i que el fan un bon substitut del cable tradicional metàl·lic. Alhora, la
facilitat de maneig del cable sintètic, juntament amb una reducció del seu pes faciliten les feines
forestals i incrementen el rendiment dels operaris tot reduint els esforços necessaris per a l’extracció
de la fusta amb cabrestant.

Ús de cable sintètic per a
desembosc a Catalunya
Introducció
L’aprofitament forestal és l’eina que permet
sustentar econòmicament la gestió sostenible i
planificada dels boscos mitjançant intervencions
silvícoles de diversa naturalesa.
Dins de les diferents fases d’un aprofitament
forestal, el desembosc és l’extracció de la fusta
tallada des del peu de l’arbre fins al punt de
càrrega pel seu transport, i una de les fases amb
major importància econòmica en la totalitat d’un
aprofitament forestal, ja que pot representar
entre un 20% i un 30% del preu final de venda
de la fusta.

A Catalunya, la tècnica de desembosc més utilitzada és mitjançant tractor agrícola amb cabrestant, generalment mitjançant el sistema de tronc
sencer. Aquest desembosc es realitza amb cable
d’acer, per ser un material resistent que pot
suportar la contínua fricció i les dures condicions
a què es veuen sotmesos. Aquesta resistència,
per contra, confereix un pes elevat al cable, que
dificulta la seva manipulació, baixant el rendiment del desembosc, i exigint un esforç físic
considerable als operaris encarregats de dur a
terme l’operació.
L’aparició del cable sintètic al mercat, pot pal·liar
les deficiències del cable convencional, alhora
que ens planteja dubtes sobre la seva resistència,
i si aquesta pot competir amb la del cable d’acer.
És per aquest motiu que es fa necessari avaluar
els treballs amb cable sintètic per tal d’obtenir
resultats sobre els seus rendiments i les conseqüències positives que poden aportar en la seguretat dels operaris durant la fase de desembosc.
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FORESTALS INNOVADORS: EL DESEMBOSC AMB CABLE
SINTÈTIC. VISITA A LA SERRADORA BOIX

Característiques dels cables
emprats en desembosc
Segons un estudi sobre el parc de maquinària
forestal a Catalunya de l’any 2013 (Lliró, 2013),
el parc de skidders a Catalunya ascendeix a
23 unitats i el d’autocarregadors a 20 unitats.
Tenint en compte que en aquest estudi no s’ha
comptabilitzat el parc de tractors agrícoles ni de
tanquetes destinats al desembosc amb cable, és
fàcil deduir que la major part de la fusta extreta
a Catalunya es fa amb cabrestant de cable d’acer,
via una presa de força en tractor agrícola adaptat
(o, en menor mesura, d’un skidder), arrossegant
la fusta i/o biomassa extreta.
Normalment els cicles de desembosc de fusta amb
cable, o arrossegament, consisteixen principalment
en: a) l’estirament del cable en buit, b) l’enganxament dels troncs o arbres, c) l’estirament carregat,
d) l’arrossegament a carregador i e) el desenganxament. L’equip d’extracció pot estar format per
un únic treballador o fins a tres, depenent de: com
s’organitzi l’empresa, el tipus de feina i l’existència
de comandament a distància del cabrestant.

o d’alta densitat. Les més utilitzades pels fabricants de cables per a les operacions forestals són
les Dyneema®, particularment les classes SK75
i SK60. Aquestes fibres es filen formant fils i
aquests formant cordons, amb els quals es fabriquen els cables.
Els cables fets servir al sector forestal normalment
tenen 12 cordons i diàmetres de 10 a 16 mm.
Comercialment es poden trobar cables com l’STRATOS fabricat per Teufelberger, l’STYRIAFORSTPOWER de Haase, l’AMSTEEL BLUE de Samson, el
DYNAONE de Gleistein, etc. Les principals característiques d’alguns cables d’acer i sintètics utilitzats
en l’extracció de fusta s’exposen a la Taula 1.
Els cables sintètics tenen una relació de pes respecte als d’acer d’entre 1 a 8 i 1 a 10, amb el mateix
diàmetre i resistència (Hamilton, 2008), és a dir,
pesen al voltant dels 100-200 grams per metre
mentre que els d’acer pesen vora el kilogram
(per a diàmetres de 14 mm). Els cables sintètics es
manipulen amb més facilitat i amb més seguretat
(Hamilton, 2008). Així, respecte al cable d’acer, el

El cable d’acer està conformat per fils d’acer
trenats en cordons, en diferents disposicions
(veure Juanati et al., 2004 o Teufelberger, 2014).
En canvi, els cables sintètics estan formats per
fibres de polietilè. La majoria estan formats
amb fibres Dyneema®, podent trobar altres com
ara Technora®, Vectran®, Spectra®, o Kevlar®
(Masterpull, 2014). Les fibres són de polietilè
de pes molecular molt elevat (UHMwPE fiber),

Fotografia 1 _
Cable sintètic
utilitzat durant la
jornada.
Autor: Josep M. Tusell

Taula 1 _ Principals característiques d’alguns cables d’acer i sintètics utilitzats en l’extracció de fusta.

Cable

Tipus

Cable 6x26 Warington Seale + IWRC
Perfection F30 6 x K19-PWRC, RCN 04
FSS 2 - 619 S KREUZSCHLAG, 6 x K19S IWRC

Acer

Diàmetre
nominal del
cable (mm)

Pes
kg/m

14

Resistència mínima al
trencament
kgf

0,82

124

12.600

(1)

14

0,94

211

21.500

(2)

14

0,98

176

17.950

(2)

Styria Forst 2

14

1,01

188

19.100

(3)

AmsteelBlue

14

0,118

165

16.850

(4)

Dynaforce I, charge

14

0,1091

181

18.400

(4)

Dynaforce II, charge

14

0,1116

179

18.200

(4)

14

0,137

210

21.400

(4)

DynaOne HS
Dynared

Sintètic

14

0,142

181

18.450

(4)

Stratos Winch Light H

14

0,12

204

20.800

(4)

Stratos Winch Light S

14

0,1046

153

15.600

(4)

Styria Power

14

0,128

179

18.250

(4)

(1) Juanati et al., 2004; (2) Teufelberger, 2014; (3) Haase, 2014; (4) Nemestothy et al., 2013
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cable sintètic presenta aquests avantatges diferencials (acord amb Hamilton, 2008; Fanjul et al.,
2011; Magagnotti & Spinelli, 2011):
• Reducció de l’impacte mediambiental: en ser
més lleuger, fa que l’extracció sigui més senzilla, reduint el fregament i els danys al sòl.
• Millora de les condicions de treball i ergonomia dels operaris: per a la mateixa resistència,
té un pes molt menor (entre una vuitena i una
desena part respecte un cable d’acer) i una
elevada flexibilitat, fet que facilita les operacions i augmenta el ritme de treball. Reducció
de riscos de ferides en les mans de l’operador
(sense estella d’acer).
• Malgrat la diferència de preu (14,9 €/m del
cable sintètic front als 2,5 €/m del cable d’acer
(Magagnotti & Spinelli, 2011), gràcies a l’increment en la productivitat de la feina aquesta
diferència es pot amortitzar.
• Són poc elàstics i tenen menys tendència al
retrocés quan es trenquen. Efecte “fuet” minimitzat ja que l’elasticitat i el pes de la corda són
més baixos que les tradicionals cordes d’acer.
• Resistència a la tracció equivalent a un cable
d’acer (pel mateix diàmetre).
• Pel mateix diàmetre, pes més lleuger. De 8 a 10
vegades més que el cable d’acer.
• Fàcil reparació a camp mitjançant enllaç en cas
de trencament.

fent servir cable sintètic i cable d’acer respectivament. Això és principalment gràcies a la facilitació del treball amb el cable sintètic, ja que el
temps dedicat a arrossegar el cable i enganxar-ho
va ser de mitjana de 2 minuts i 15 segons per al
sintètic i de 4 minuts i 16 segons per al d’acer. Ara
bé, si s’estima l’efecte ergonòmic tenint en compte els batecs del cor durant la fase d’estirament
en buit, s’ha vist que l’efecte del pendent sobrepassa l’efecte de lleugeresa del cable, resultant
en un sobreesforç equivalent amb els dos tipus
de cables (Magagnotti & Spinelli, 2011; Pilkerton
et al., 2004).
El fet de poder recórrer distàncies més llargues
per part del treballador que estira el cable en
buit, gràcies al factor pes, permetria augmentar
la distància entre vies de desembosc. Per aquesta
raó, l’ús de cable sintètic seria recomanable en
zones on la densitat de pistes sigui un factor
limitant (Hamilton, 2008).
Subjectivament, d’acord amb diversos estudis
(Magagnotti & Spinelli, 2011; Pilkerton et al.,
2004) els treballadors forestals accepten bé el
cable sintètic ja que per la seva lleugeresa el troben de molt fàcil càrrega. Els treballadors de més
edat ho aprecien particularment. El fet que no
punxi quan es desgasta i la seva flexibilitat, són
també factors d’estima per part del treballador.

Per altra banda també existeixen desavantatges
(Magagnotti & Spinelli, 2011) com ara:
• Poden haver-hi problemes amb el moviment
dels “chokers” per la corda, ja que per enllaçar
diverses cordes el punt d’unió fa augmentar
el diàmetre de la corda. Això té fàcil solució
posant-hi “chokers” amb ulls més amplis.
• Al tirar pendent avall amb la corda el tambor del
cabrestant no es desenrotlla amb facilitat, donat
el poc pes i la lleugeresa del cable sintètic.
• El cable sintètic tendeix a rotllar, fet que pot
pertorbar el moviment normal dels “chokers”
a través de la corda.

Ergonomia, seguretat i rendiment
Són diversos els avantatges que defensen l’ús del
cable sintètic enfront del cable d’acer, tal i com
s’ha exposat. Objectivament, la seva lleugeresa
pot fer que els cicles de treball siguin més curts.
Així, en un estudi realitzat a Astúries (Fanjul et
al., 2011) en el desembosc de tronc sencer de
castanyer de mitjana de 20 cm, es van mesurar
rendiments més d’un 10% superiors amb cable
sintètic que amb cable d’acer, amb valors mitjans
de 8,31 i 7,54 metres cúbics per hora productiva

Desgast del cable sintètic
Els cables estan sotmesos a abrasió, corrosió, aixafament, deformacions i cops (Pilkerton et al., 2003).
• Abrasió: l’abrasió és el desgast superficial i
origina els filaments trencats que es veuen en
la superfície. Actuen com a protectors en el cas
del cable sintètic. Quan aquest desgast abasta
el 25% de les fibres és un bon moment per a
la seva substitució o reparació. Quan apareix
pols en la part interior d’un cable sintètic, és
un indicador d’abrasió.
• Corrosió: per contrast amb el cable d’acer, el
cable sintètic no pateix corrosió amb les substàncies químiques que es poden trobar en els
aprofitaments forestals.
• Aixafament: també per contrast amb el cable
d’acer, l’aixafament superficial fet per passadors o al voltant de feixos torna a ser rodó
amb un petit gest amb la mà.
• Reducció de secció: el cable sintètic pot aparentar fins i tot un increment de secció. S’ha
de prestar especial atenció en cas que s’observin zones amb menys secció o protuberàncies
(caldrà substituir o reparar) així com si hi ha
acumulació de terra o residus.
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• Deformació: la deformació pot tenir lloc per
retorsió, cargolament o mal encaix en estries,
donant lloc a trencament de fils o cordons
d’especial importància ergonòmica en el cable
d’acer amb punxes que poden ferir als operaris. En el cas del cable sintètic aquests trencaments també tenen lloc però això no dona lloc
a punxes que puguin fer ferides.
• Cops: en el cas del cable d’acer, l’efecte
gàbia (protuberància) és indicatiu de cops que
degraden seriosament el cable d’acer. El cable
sintètic és menys sensible però les fibres poden
tenir una certa memòria.
Els cables sintètics es poden adquirir amb una
coberta protectora tèxtil que, tot i estar sotmesa a un fort desgast, ajuda a evitar que entrin
impropis a dins del cable i actuïn com ganivetes
quan el cable té tensió. Per altra banda, el major
desgast del cable té lloc als 1-2 metres terminals,
on els chokers freguen amb més intensitat. La
major part dels trencaments també tenen lloc en
aquesta part (Hamilton, 2008). Així, per reduir
aquest fregament, existeixen chokers dissenyats
per al seu ús amb cable sintètic (Fotografia 2).
Així i tot, l’experiència del treballador també
influeix en el ritme de trencament, passant d’un

d’evitar sotmetre el cable sintètic a situacions límit
que sí pot suportar el cable d’acer (Pilkerton &
Garland, 2004) i evitar així el trencament.

Reparació i unió de cables
Les reparacions i particularment les unions són
fàcils de realitzar un cop es domina la tècnica. Així
el temps mitjà dedicat a la reparació d’un cable
trencat pot passar dels 19 minuts d’un operari
sense experiència als 10 minuts quan aquest ja té
rodatge; el mateix passa amb la llargada de cable
sintètic perduda en cada trencament. Un operari
sense experiència en la reparació pot rebutjar gairebé el doble de cable que un amb experiència,
passant d’1,7 metres a 1 metre, segons s’explica
en un estudi canadenc (Hamilton, 2008). Per
tal de fer les reparacions correctament, amb un
aprofitament al màxim del cable, i sense pèrdues
de temps, l’operari ha de tenir la formació o els
coneixements sobre les tècniques adequades per
al cable sintètic.
Aquestes tècniques per a les quals l’operari
necessita adquirir l’experiència consisteixen en
la incorporació del cable dins el seu propi trenat, amb la realització d’unions sense la inclusió
d’accessoris com armelles. En altres casos, les
tècniques són equivalents a les aplicables al cable
d’acer (Taula 2).

Fotografia 2 _ Exemple de chokers o
perros per a cable sintètic.
trencament cada cinc dies per a un operari sense
experiència a un trencament cada quinze en treballadors experimentats (Hamilton, 2008).
El cable sintètic no pot substituir en tots els casos al
cable d’acer, des d’un punt de vista tècnic. En certes
condicions d’ús extrem i fort desgast o abús, el cable
d’acer pot proporcionar un funcionament millor
que el cable sintètic. Els treballadors que apreciïn
els beneficis ergonòmics del cable sintètic haurien
Taula 2 _ Tipus de reparacions o empalmes per a cable sintètic.
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Per a finals de cable, els propis fabricants consideren que la “inserció cega” proporciona una resistència igual a la del propi cable. La inserció cega
(buried eye splice) consisteix a inserir el cable entre
el seu propi trenat, de tal manera que al final de
cable queda un llaç on enganxar altres elements,
com ara un topall per als chokers. Quan s’aplica
tensió al cable els cordons pressionen i bloquegen
la porció de cable inserit (Fotografia 3).
Per a la unió de dos cables es pot procedir de la
mateixa manera, inserint els extrems dels cables,
prèvia tallada de sis cordons en cada cable, dins
el trenat de l’altre cable. Aquest tipus d’unió,
avalada pels propis fabricants dels cables, permet
a més aprofitar el cable fins els darrers metres
(Fotografia 3).

Hartter & Garland, 2006

Terminacions o enllaços trenats

Terminacions o enllaços amb accessoris o adhesius

Inserció cega (buried eye splice)

Punta a pressió (pressed nubbin)

Inserció longitudinal (long splice)

Punta amb passador (pinned nubbin)

Inserció en i grega (Y splice)

Baula passadora (knucke link)

Inserció tipus eslinga (whoopie sling)

Abraçadera / armella (rope clamps)
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Conclusions i punts a estudiar

Fotografia 3 _ Reparacions i unions per inserció

Font: Pilkerton

& Garland, 2004

Mesura de la resistència
La resistència dels cables fets amb fibres sintètiques es calcula segons la norma ISO 2307 (Fibre
ropes – Determination of certain physical and
mechanical properties). Això requereix portar
mostres de cables a un laboratori i està pensat
més per caracteritzar el producte nou que no
pas per a avaluar el desgast. Per tal de fer una
avaluació de la resistència mentre es fa servir
aquest tipus de cable, des d’Àustria s’ha desenvolupat una metodologia relativament senzilla.
Amb aquesta metodologia es mesura el perímetre dels dotze cordons que conformen el cable.
La suma dels dotze perímetres es contrasta
amb els valors d’una taula que presenta valors
de perímetres i valors de resistència (segons
Nemestothy et al., 2006) (Fotografia 4).

• Per un correcte funcionament del cable, s’aconsella que els operaris que el facin servir tinguin
una formació bàsica pel que fa a manteniment
i reparació.
• Donat que el desgast o un sobre esforç podria
ocasionar, aparentment, una vida útil del
cable sintètic més baixa, es recomana que
l’execució dels treballs es realitzi tenint en
compte aquesta limitació aplicant un grau més
d’atenció.
• Nombrosos estudis mostren que hi ha un
increment de la productivitat fent servir el
cable sintètic. És interessant avaluar aquesta eina en boscos catalans, tot analitzant el
treball del cable en diferents condicions: pendents, tipus de massa i accessibilitat.
• En algun estudi s’apunta a “certa” complexitat
en l’ús d’aquest cable en pendent avall, però
que per contra en pendent amunt sembla ser
molt interessant. Pot ser en el mateix estudi
d’anàlisi, es podria estudiar també el treball
conjunt entre cable d’acer i cable sintètic amb
dos cabrestants diferents, si aquest fet fora
possible.

II. Visita a la Serradora Boix, SL.
Serradora Boix, empresa fundada l’any 1977, es
una de les principals empreses de la comarca
del Berguedà i, dins del seu sector, la indústria
més important de Catalunya. El seu objectiu és
l’aprofitament integral de la fusta en tronc per
a usos domèstics i industrials, principalment
l’embalatge.
De fet, a la mateixa empresa s’integra gran part
de les activitats pròpies de la cadena forestal, des
dels treballs silvícoles i la tala d’arbres, la seva
transformació en fusta serrada, fins la fabricació
de palets i altres tipus d’embalatges de fusta.

Fotografia 4 _ Material per a la mesura de la circumferència
dels cordons. Font: Nemestothy et al., 2006

L’empresa Boix de Puig-reig, amb una producció
mitjana anual de 70.000 m3 de fusta serrada, és
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la principal subministradora del mercat català
d’embalatge de fusta.

cos, tot aportant finançament a la millora del seu
estat i a la reducció del risc d’incendis forestals.

Disposa en aquests moments de dos centres de
producció:

L’activitat industrial de Serradora Boix es porta
a terme en unes instal·lacions en continua adaptació al tipus de fusta disponibles als boscos,
conseqüència de l’evolució de les necessitats de
gestió forestal. És en aquest sentit que l’empresa inverteix cada any en nova maquinària i
tecnologia amb l’objectiu d’adaptar el procés de
transformació de la serradora al tipus de fusta
local, per tal de continuar essent competitius en
un mercat global.

• Balars: És la primera instal·lació de què va disposar Serradora Boix. Està situada a Puig-reig
(Berguedà) i disposa d’una línia per produir
fusta serrada per palets.
• Saltet: També situada a Puig-reig, és la planta
més gran. Va entrar en funcionament l’any
1998 i actualment disposa de la tecnologia
més avançada per a serrar fusta de petit diàmetre, adaptada a la fusta del país.
El consum anual de tronc de Serradora Boix és de
160.000 m3/any , que representa una tercera part
del total de la fusta en tronc consumida per serra
i pals a Catalunya. Aquesta fusta, prové principalment de l’àrea d’influència d’aprofitaments
forestals de la serradora és sobre 350.000 hectàrees arbrades, corresponents, principalment a la
Catalunya central, a les comarques del Solsonès,
la Cerdanya, el Berguedà, el Bages, el Ripollès i
Osona.

L’empresa compta amb els certificats de cadena
de custodia PEFC i FSC i el certificat UNE-EN ISO
9001 - Gestió de qualitat.
A més de la fusta serrada, l’empresa complementa la seva activitat produint palets, comercialitzant estella seca per a ús energètic, o bé, produint 30.000 tones de pellet Enerbio conjuntament
amb l’empresa Grans de Lluçanès.

Serradora Boix defensa una gestió sostenible que
asseguri la permanència dels ecosistemes forestals i la continua producció de fusta a la vegada
que assegura la intervenció silvícola en els bos-

Fotografia 5 _ Vista aèria de les instal·lacions de la Serradora Boix a Puig-reig.
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RESUM

El castanyer i la seva explotació, han estat en els darrers dos segles una font econòmica molt important per determinades àrees forestals de Catalunya. Després d’una època molt esplendorosa, una
davallada condicionada per un canvi en la demanda per part del consumidor i per l’atac de malalties
fúngiques ha fet plantejar quin ha de ser el futur en la gestió de l’espècie.
Pel que fa als objectius i silvicultura, les Orientacions de gestió forestal sostenible de Catalunya
(ORGEST) per al castanyer, proposen models amb un objectiu preferent de producció de fusta adaptada a la demanda actual de la indústria i a la qualitat d’estació.
Els esquemes silvícoles proposats contemplen tractaments poc emprats a casa nostra en aquesta
espècie, com ara seleccions de tanys tardanes i aclarides selectives. En la jornada s’han visitat rodals
demostratius on s’han realitzat aquests tractaments en diferents finques del Montseny, tot exposant
els objectius de gestió, la possibilitats de millora en la producció i el destí de productes, així com l’impacte econòmic de les actuacions i les perspectives de futur de les perxades.

Introducció: El castanyer a
Catalunya
El Castanyer, Castanea sativa Mill., és una espècie
forestal ben representada a la part meridional
d’Europa. A Catalunya, d’acord amb el III Inventari
Forestal Nacional (dades de 2001), és present en
unes 26.737 hectàrees i de forma dominant en
perxades productives en unes 10.000 hectàrees.
La major part de les masses de castanyer se
situen a les comarques de l’Alt Empordà, Baix
Empordà, Garrotxa, Gironès, Maresme, Osona,
Selva i Vallès Oriental, sent en aquestes tres
darreres (especialment La Selva i Osona) on es
troba més representada i amb un nivell de gestió
silvícola més alt.

En relació a la tipologia de propietat on es troba
distribuïda aquesta espècie, un 99% es correspon
a propietat privada i un 65% es troba ordenat
amb un Pla tècnic de gestió i millora forestal
o Pla simple de gestió forestal. En les zones de
domini de les perxades productives el nivell de
planificació arriba al 85% (Figura 1).
Els principals requeriments de l’espècie són sòls
de reacció àcida, neutra o descarbonatats, ben
drenats, en climes litorals o de certa tendència oceànica amb pluviometries mitjanes superiors als 600-700 mm i reduïda sequera estival.
Presenta gran resistència al fred, però és sensible
a les gelades tardanes. Requereix, al mateix
temps, estius càlids per facilitar una adequada
maduració del fruit (Masses, 2014).
Històricament i durant centenars d’anys les castanyedes han tingut una gran importància socioeconòmica, amb l’aprofitament dels seus fruits,
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Límits comarcals
Distribució del castanyer
Superfície forestal
ordenada amb castanyer

Figura 1 _ Distribució del castanyer a Catalunya. Font: CFP, 2014

les castanyes, com una de les principals bases alimentàries i també els diferents productes fusters
amb les diverses aplicacions que se li van donar.
El consum de la castanya va ser molt important
fins a finals de la dècada de 1940. Eren aprofitades per a consum humà i animal i es va generar
un mercat important tot classificant el producte
per categories i grandària.
En relació a la fusta, a partir del segle XVII va
guanyar importància, i mercès a l’auge del comerç
marí, s’experimentà una forta expansió del castanyer que es va perllongar fins a finals del segle XX
(Fotografia 1).
La silvicultura tradicional de les perxades es va
implantar de forma important, molt sovint en
terres que havien estat artigades i usades per
cultius agrícoles. Així es va produir una intensa
activitat repobladora com a conseqüència de la
bona sortida que tenia al mercat per fer dogues
i rodells (Tusell i Rovira, 2006).
Gràcies a les seves característiques fisiològiques i
el fet que rebrota molt bé de soca, el castanyer
s’ha gestionat tradicionalment amb la forma
fonamental de bosc baix en massa regular per a
l‘obtenció de diferents productes en les aclarides
i de fusta de diàmetres grans, amb torns relativament curts (20-25 cm de diàmetre als 25 anys). És
una de les espècies més productives de Catalunya
amb una mitjana de creixement de 7,2 m3/ha/any.
Amb aquesta silvicultura tradicional s’obtenien
diferents productes:
• Bastons: Torn de 3-4 anys. Es fa una selecció
de tanys deixant uns 10 rebrots per soca. Se
n’obtenien aspres per a fruiters i hortalisses
i els bastons per fer rodells, caixes de fruita,
cadires d’estiu o bastons per caminar.
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Fotografia 1 _ Elaboració de rodells amb el castanyer. Font:
El castaño en España. Ministerio de Agricultura, 1949

• Perxes: Torn de 18-25 anys. Normalment es
fan tres intervencions fent selecció de tanys
fins a la tallada arreu i l’obtenció de perxes.
Els productes de les aclarides s’aprofitaven per
bastons, rodells, puntals i aspres.
Durant el darrer quart del segle XX s’inicia la
decadència de les explotacions que dura fins a
l’actualitat. Diversos problemes són les causes,
entre les quals cal destacar les patologies i desordres fisiològics com el xancre (Cryphonectria
parasitica) i la tinta (Phytophtora sp.), el roig o
cor rodat, que dificulten la producció de fusta
de qualitat. També destaca la disminució de la
utilització de fusta de castanyer per a embalatges
d’aliments i la importació de fusta d’alta qualitat
de França a preus competitius.
Aquesta situació també ha provocat que molts
silvicultors es plantegin un canvi d’espècie i la
substitució de zones d’aprofitament tradicional
de perxades per altres espècies forestals.
Així, i d’acord amb el determinat en els PTGMF i
PSGF, una mitjana de 40 hectàrees per any s’han
reforestat en un 50% amb pi insigne (Pinus radiata), en un 40% amb avet douglas (Pseudotsuga
menziesii) i en un 10% amb altres espècies com
el pinastre (Pinus pinaster), el cirerer (Prunus
avium) o l’alzina surera (Quercus suber).
No obstant, l’interès pels boscos de castanyer pot
renovar-se en els usos i aprofitaments potencials
que tenen. El valor patrimonial i paisatgístic és
elevat, i la cadena de valor lligada al castanyer es
pot dinamitzar mitjançant les línies de recerca, el
desenvolupament i la reformulació de les formes i
la silvicultura per a la gestió, juntament amb una
promoció activa del mercat i els seus productes.
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Figura 2 _ Mapa de distribució
de les zones de castanyer a
l’àmbit del PN del Montseny.
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Això es pot aconseguir amb el fruit: seleccionant
i recuperant varietats de castanya i promovent-ne la seva producció i comercialització, i
amb la fusta: caracteritzant-la i dissenyant noves
solucions tecnològiques i productes fusters amb
un alt valor afegit (fusta de serra de qualitat per
a bigues, fusteria, ebenisteria, xapa o fusta laminada; fusta per a bótes; fusta petita o de baixamitjana qualitat per a aspres, tanques, bastons
i ús exterior) o d’altres aplicacions químiques o
derivats de la fusta o com a recurs bioenergètic.

El castanyer al Montseny
El castanyer és una espècie forestal ben representada dins el Parc Natural i Reserva de la Biosfera
del Montseny, on ocupa unes 1.700 hectàrees
(Figura 2). Es poden diferenciar tres tipologies
de zones de castanyer: perxades, castanyeredes
i massa mixta amb presència de castanyer (Taula
1), d’acord amb el mapa de vegetació i usos del
Sòl del Parc Natural del Montseny (Panareda i
Nuet, 2005). Això representa aproximadament
un 10% de la superfície forestal total i majoritàriament en finques de titularitat privada (90%).
Taula 1 _ Superfície per tipologies de castanyer al Montseny.
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Castanyerada

Dins l’àmbit del parc natural del Montseny, el
castanyer ocupa principalment terrenys granítics
dels vessants Gironines propis de les rouredes de
fulla gran i fagedes (Arbúcies, Viladrau i Riells i
Viabrea) i terrenys pissarrosos de la part central
del Parc, a cotes superiors a 800 m de domini
de l’alzinar muntanyenc i les rouredes de roure
martinenc.
L’explotació tradicional del castanyer, basada en
l’aprofitament del fruit i sobretot de la fusta,
ha estat molt important pel manteniment de les
economies rurals del massís del Montseny i explica l’expansió d’aquesta espècie al segle XIX i la
seva distribució actual.
Malgrat la importància forestal d’aquesta espècie, l’abandonament progressiu de les activitats
del sector primari i l’aparició de determinades
malalties, han malmès progressivament el creixement i la qualitat d’aquestes masses. Així, s’ha
compromès seriosament la viabilitat econòmica
de les explotacions forestals de la zona i, conseqüentment, la conservació de molts d’aquests
ecosistemes forestals creats per l’acció humana,
de gran valor ecològic, cultural i paisatgístic
(Bosch, 2011).
Per lluitar contra aquest abandonament del
castanyer, les Diputacions de Barcelona i Girona,
com a gestores de la Reserva de la Biosfera, han
promogut, amb la col·laboració dels propietaris
forestals i d’entitats de recerca forestal, diverses
línies de treball estratègiques destinades a conèixer millor les problemàtiques actuals de l’aprofitament del castanyer i assajar l’aplicació de noves
polítiques i estratègies orientades a recuperar els
valors productius, forestals, naturals, culturals
i paisatgístics del castanyer i l’interès dels propietaris forestals privats per la gestió i millora
d’aquesta espècie.
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La problemàtica del xancre del
castanyer: actuacions i estudis
Al llarg dels darrers 10 anys s’han promogut,
per encàrrec del Parc Natural del Montseny,
diferents estudis i treballs en relació al xancre
del castanyer (Cryphonectria parasitica). S’han
portat a terme per l’equip del Dr. Carlos Colinas,
responsable del Laboratori de Patologia Forestal
del Departament de Producció Vegetal i Ciència
Forestal de la Universitat de Lleida i de l’Àrea de
Defensa del Bosc del CTFC, i han permès disposar
d’informació molt valuosa sobre aquesta malaltia
i la seva distribució i afectació a Catalunya.
Aquests estudis han estat essencials per poder
desenvolupar un programa de lluita biològica
contra el xancre del castanyer, que ha consistit a
fer vàries campanyes d’inoculació de perxades amb
xancre hipovirulent als espais naturals de Montseny,
Guilleries-Savassona i Montnegre-Corredor.
Els resultats obtinguts fins a la data demostren que
les campanyes d’inoculació realitzades han contribuït de manera eficaç a dispersar la hipovirulència i a
reduir significativament els efectes d’aquesta malaltia a les perxades de castanyer tractades (Colinas
et al., 2010). En aquest sentit, cal remarcar que
l’eficàcia dels mètodes de lluita biològica utilitzats
contra el xancre i la progressiva superació d’aquesta
malaltia ha ajudat a recuperar l’interès dels propietaris forestals pel castanyer i ha generat, sens dubte,
noves expectatives de gestió com és la recuperació
de les castanyeredes de fruit i la promoció del l’aprofitament i comercialització de la castanya.

Accions per a la promoció de nous
models de gestió silvícola i dels
productes del castanyer

Les accions s’han desenvolupat en dues fases:
• Un primer pla d’acció s’ha centrat en actuacions
destinades a estudiar la situació actual de l’aprofitament de la fusta de castanyer i la seva comercialització. Els resultats obtinguts en aquestes
experiències han estat de gran interès pel desenvolupament d’una línia de recerca de nous
models de gestió de les masses de castanyer per a
la producció de fusta, que s’han tingut en compte en la elaboració del document: Orientacions
de Gestió Forestal Sostenible de Catalunya per a
les masses de castanyer, promogut pel Centre de
la Propietat Forestal i desenvolupat pel Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya.
• Un segon pla d’acció centrat en realitzar assajos
dels diferents tractaments silvícoles en perxades de castanyer (Bertrán et al., 2013a). Són els
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plantejats en els nous models de gestió proposats en el document ORGEST, i es complementa
amb estudis comparatius que permeten orientar a la presa de decisions en la gestió futura
del castanyer dels propietaris i gestors forestals.
Aquests treballs s’han realitzat en el marc del conveni de col·laboració amb l’Associació de Propietaris
del Montseny i el Centre de la Propietat Forestal.

Les Orientacions de gestió forestal
sostenible de Catalunya (ORGEST):
què són i què tenim fins ara
La gestió forestal resulta progressivament més
complexa i subjecta a unes demandes socials
cada vegada més diverses i creixents, per això és
necessari disposar d’eines que s’adaptin a les condicions actuals i ajudin a abordar el repte de la
planificació forestal del segle XXI. Les tipologies i
els models de gestió forestals són eines tècniques
de recolzament a la planificació forestal, les quals
faciliten la presa de decisions, amb l’objectiu
d’integrar una gestió adaptativa i multifuncional
amb la cerca de l’eficiència dels recursos.
Així, les ORGEST es composen d’un conjunt de documents que es poden estructurar en els següents grups:
• Les tipologies forestals arbrades: és un catàleg
compost per una sèrie de fitxes que permeten
identificar ràpidament a quina tipologia pertany un rodal, determinant in situ la composició específica i la qualitat d’estació.
• Integració del risc de grans incendis forestals
en la gestió forestal: aquest manual aborda la
integració del risc de grans incendis forestals
(GIF) en la gestió forestal des de dos punts de
vista: l’elaboració d’un mapa de risc d’incendis
tipus i l’elaboració de claus per identificar in
situ la vulnerabilitat de l’estructura a generar
i mantenir un foc de capçades.
• Models de gestió forestal: són manuals que,
per a cada espècie, presenten els models i les
recomanacions de gestió per als casos en què
l’objectiu preferent de gestió és la producció de
fusta, la prevenció d’incendis forestals o la combinació de tots dos. Actualment s’han redactat
i estan a disposició els corresponents als boscos
de pi roig (Pinus sylvestris), pi blanc (Pinus halepensis), alzina i carrasca (Quercus ilex), roure de
fulla petita i roure martinenc (Quercus faginea
i Quercus humilis), pinassa (Pinus nigra), faig
(Fagus sylvatica), sureda (Quercus suber) i castanyer (Castanea sativa). També s’ha desenvolupat
un manual de models de gestió per a la producció micològica en boscos de pi roig.
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Actualment s’està treballant en les espècies forestals pi pinyer (Pinus pinea), pi negre (Pinus uncinata), plantacions de coníferes (diverses espècies), rouredes humides, avetoses i frondoses de
muntanya, amb la qual cosa s’hauran plantejat
models per la majoria de boscos de Catalunya.

Models de gestió ORGEST
per als boscos de castanyer:
producció de fusta i fruit
El manual de gestió ORGEST per als boscos de
castanyer (Beltrán et al., 2013b) ofereix models
i recomanacions de gestió quan l’objectiu és la
producció de fusta o fruit, sempre en un context
multifuncional del bosc i ja sigui en masses pures o
mixtes. Els models de gestió per a les masses pures
són el bloc principal d’informació que es complementa amb les recomanacions per a les masses
mixtes, la descripció de tractaments d’adaptació
per aplicar els models en masses amb característiques diferents de les descrites i amb uns condicionants tècnics bàsics.
L’objectiu de gestió més destacat per al castanyer
és la producció de fusta en masses pures. En aquest
cas, es té en compte la qualitat d’estació i les condicions de la massa per oferir una gamma de models
amb vàries opcions quant als objectius productius.
Per a la qualitat d’estació alta els objectius poden
ser fusta de serra i barramenta, mentre que per
a la qualitat mitjana únicament es planteja la
producció de barramenta. D’altra banda, per als
rodals de qualitat d’estació baixa, on no es planteja la producció de fusta, només es recomana la
producció de fruit. Tanmateix, per a la producció
de fruit es proposa un únic model que recull
les pràctiques culturals necessàries per a aquest
objectiu (Figures 3 i 4).

Si la gestió s’inicia amb una nova plantació, es
pot plantejar la producció de fusta de serra de
qualitat amb les majors dimensions possibles en
un torn proper als 40 anys i basat en aclarides
selectives mixtes. En el cas de masses ja establertes, es requereixen unes soques vitals sense
podridures, ferides o descalçaments, idealment
amb menys de 3 rotacions, i una baixa afecció
de malalties, per poder plantejar la producció de
fusta de serra de qualitat de grans dimensions.
Per a la producció de fusta de serra, la selecció de
tanys als 8-10 anys és opcional i es pot plantejar
directament una aclarida al voltant dels 15 anys,
ja sigui baixa o selectiva mixta. Tot i seguir un
model de gestió, les característiques de la massa
segons el seu estat de desenvolupament són les
que determinen els tractaments possibles, ja sigui
la realització o no de la selecció de tanys o la conveniència d’allargar el torn i realitzar una segona
aclarida, de tipus selectiva mixta.
Quan l’afecció de malalties és elevada, la conformació de la massa és defectiva o les soques tenen
vitalitat reduïda o altres deficiències, l’objectiu
productiu es limita a la barramenta, inclús si la
qualitat d’estació és alta. Per a produir barramenta, només es contempla una intervenció de millora
prèvia a la tallada arreu, una selecció de tanys més
suau que en cas de l’objectiu de fusta de serra. Es
busca una densitat més alta per afavorir la conformació i l’escàs brancatge i, amb un torn superior
als 20 anys, l’acumulació de tanins que augmenten
la durabilitat natural de la barramenta produïda.
En comparació amb altres esquemes de gestió proposats anteriorment, els models ORGEST contemplen la selecció de tanys amb una edat més avançada, entre els 8 i els 10 anys. Els tanys tindran un
diàmetre mitjà de 6 cm, i la intervenció en deixarà
2-3 tanys per soca, amb densitats de 800 a 1.100
soques/ha. Uns 8-10 anys després es podria realitzar
una primera aclarida, baixa o selectiva mixta en
funció de l’objectiu productiu, amb un diàmetre
mitjà de 15 cm. La segona aclarida selectiva mixta,
opció comentada anteriorment, es realitzaria uns
9 anys després, amb un diàmetre mitjà de 20 cm.

Figura 3 _ Menú de models ORGEST per a les masses pures de castanyer.

Tipologia forestal

Beltrán et al. 2013b

Objectiu preferent de producció

Característiques del model

Fusta de serra amb Ø - 30 cm

Massa originada per nova plantació

CsO1

Fusta de serra amb Ø - 25 cm

Una aclarida, selectiva
Opció de segona aclarida per a fusta de 0 - 30 cm

CsO2

Fusta de serra amb Ø - 22 cm

Una aclarida, baixa

CsO3

Fusta de serra amb Ø > 15 cm

Una sola intervenció de millora, torn de > 20 anys
Opció de reserva de peus

CsO4

Cs_B

Fusta de serra amb Ø > 14 cm

Una sola intervenció de millora, torn de > 28 anys

CsO5

Cs_A
Cs_B
Cs_C

Producció de fruit

Pràctiques culturals per a fruits

CsO6

Cs_A
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Tallada final arreu

Plantació nova

final de la rotació anterior

Soques amb >3 rotacions

–

800-1.000 peus/ha (marc 3x4, 3x3)

Soques amb <3 rotacions i
sense malalties

o amb afecció significativa de
malalties

o >3 rotacions però sense aspecte
vital, sense podridures o malalties

Tallada inicial
Arreu
3-5 anys

Selecció de tanys
N final= 3.000 peus/ha
(màx. 6 tanys/soca)
8-10 anys, 10 m, 6 m

Cs05

Cs04

temps (anys)

N final= 3.000 peus/ha
(màx. 6 tanys/soca)
8-10 anys, 8 m, 6 m

Tallada final
>20anys, >18m, >15cm
215 m3/ha:
75% barramenta
25% trituració

mitjana
–

Primera aclarida
Baixa
N final= 1.100 peus/ha
16-19 anys, 16 m, 15 m
60 m3/ha:
75% barramenta
25% trituració

Selectiva mixta
N final= 1.500 peus/ha
16-19 anys, 16 m, 15 m
50 m3/ha:
75% barramenta
25% trituració

Cs03

Cs02

Segona aclarida
Selectiva mixta
N final= 600 peus/ha
25-28 anys, 20 m, 20 m
115 m3/ha:
50% barramenta
50% trituració

Tallada final

Tallada final

>28-32anys, >22m, >22cm
200 m3/ha:
50% barramenta
50% trituració

>28anys, >16m, >14cm
180 m3/ha:
75% barramenta
25% trituració

+

N final= 2.500 peus/ha
(màx. 5 tanys/soca)
8-10 anys, 10 m, 6 m

Cs01
Tallada final
>35-37anys, >23m, >25cm
245 m3/ha:
75% barramenta
25% trituració

Tallada final
>39-42anys, >24m, >30cm
220 m3/ha:
75% barramenta
25% trituració

alta

+

qualitat d’estació

Figura 4 _ Visió general dels models ORGEST per a la producció de fusta de castanyer.

Tractaments demostratius d’aplicació dels models ORGEST per a
la producció de fusta i fruit
Durant la jornada es visiten tres finques on s’han
realitzat diferents tractaments basats en les
recomanacions i models ORGEST, en el marc de
diferents projectes, amb un caràcter demostratiu
(Figura 5).

Font: Beltrán et al. 2013b

Finca Vilarmau (Viladrau): Treballs de
recuperació de castanyedes de fruit

Els treballs de recuperació de castanyedes de
fruit realitzats en la parcel·la tenien com a objectiu millorar, restaurar i mantenir la funcionalitat
i l’estètica del rodal, respectant el seu valor històric i mantenint la seva estructura original.
Descripció de la parcel·la
Castanyeda gestionada tradicionalment amb un
doble objectiu de producció de castanya i de
fusta. Pendent baix (25%) que permet la mecanització d’una part dels treballs. La fusta extreta
de l’actuació era de diàmetre inferior als 10 cm, i
no tenia un valor comercial. L’últim aprofitament
fuster dels castanyers es va realitzar fa uns 15
anys. La superfície d’actuació va ser de 0,5 hectàrees. Les principals característiques i costos de la
parcel·la es descriuen a la Taula 2.

Figura 5 _ Localització de les tres finques visitades a la jornada.
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Taula 2 _ Descripció i costos de la parcel·la de recuperació
de castanyeredes de fruit.

Finca

Vilarmau

Altitud (m)

955

Pendent mitjà (%)

25

Orientació

Nord

Grau de degradació

Baix

Superfície (ha)

0,50

Espècies invasores

Castanea sativa
Fagus sylvatica

Nombre de peus productors

21

Densitat (peus/ha)

42

Cost recuperació de la parcel·la (€)

1.575,00

Cost recuperació per hectàrea (€/ha)

3.150,00

Cost recuperació per arbre (€/peu)

75,00

Descripció dels treballs silvícoles i costos segons
els treballs fets
Els treballs es van fer l’estiu de l’any 2011 i van
consistir en:
a Eliminació de vegetació arbòria:
• Tallar els peus acompanyants (faig i castanyer) que fan competència als peus productors de castanya, tant pel desenvolupament
de la seva capçada com per la captació
d’aigua i nutrients del sòl.
• Desbrancar i trossejar la fusta en diàmetres
comercials. Apilat de restes no comercials
fora la projecció de les capçades, i desembosc dels productes amb valor comercial a
peu de pista principal.
b Estassada de sotabosc:
• Eliminar la vegetació arbustiva per permetre el trànsit per l’interior de la castanyeda.
• Acordonar les restes en les parcel·les on
el pendent permeti l’entrada d’un tractor
amb desbrossadora.
c Eliminació de rebrots de soca dels peus productors:
• Tallar els rebrots de soca que surten per
sota la marca de l’empelt del castanyer de
fruit, fent un tall net i arran de soca.
d Retirada o eliminació de restes:
• Eliminar les restes generades mitjançant
trituració mecànica en les parcel·les a on
el pendent permeti l’entrada d’un tractor
amb desbrossadora.
• Retirar i apilar les restes generades de la
superfície de projecció de les capçades dels
peus productors, evitant deixar piles superiors als 0,5 m d’alçada, ni restes de més d’1,5
m de longitud.

Els costos, d’acord amb els treballs silvícoles descrits, es poden veure en la Taula 3, diferenciant els
treballs dels operaris amb motoserra i les feines
fetes mecànicament amb tractor i desbrossadora.
Taula 3 _ Costos dels treballs de recuperació de castanyeredes de fruit.

Hores Preu (€/h) Total (€)
Operari + motoserra

80

18,00

1.440,00

Tractor amb
desbrossadora

3

45,00

135,00

Finca Vilarmau (Viladrau):
Primera selecció de tanys en
perxades de 8 a 10 anys

Descripció de la parcel·la
Es tracta d’una perxada d’uns 10 anys d’edat on no
s’havia executat cap intervenció de millora d’ençà
que es va realitzar la tallada final. L’origen de la
perxada és una plantació sobre antigues feixes en
la que ja s’han fet un mínim de dos aprofitaments
sobre les soques existents, però aquestes no presenten símptomes d’envelliment o esgotament. Es
troba situada a una altitud entre els 950 i 980 m,
orientada a nord i amb una pluviometria mitjana
anual pròxima als 1.070 l/m².
El rodal on s’actua té 0,5 ha i al seu interior es va
instal·lar una parcel·la permanent per al marcatge,
seguiment i control de l’actuació (Fotografies 2 i 3).
A més, es va instal·lar una parcel·la de control en
una zona adjacent on no es realitza cap intervenció
per poder avaluar l’efecte del tractament.
Descripció del tractament
Es va realitzar una selecció de tanys segons es
descriu als models ORGEST Cs01, Cs02 i Cs03:
la densitat inicial es redueix fins a uns 2.5003.000 peus/ha (Taula 4), que segons la densitat
de soques es correspon en general a deixar dos
tanys per soca, en alguns casos tres. Es respecten
els tanys de més diàmetre, alçada, conformació
vertical i menor afectació de xancre. Es tallen tots
els tanys morts i no inventariables.
Descripció dels treballs silvícoles, costos i productes aprofitats
Els treballs es van fer el març del 2013 i es van
aprofitar els rebrots més rectes inferiors a 5 cm
de diàmetre per fer aspres, a una llargada de
2,10 metres, lligats amb feixos de 25 aspres. La
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Taula 4 _ Estat forestal de la parcel·la abans i després del tractament.

Selecció de tanys a Vilarmau
Abans

A extraure

Després

N

Dg

AB

VAE

N

Dg

AB

VAE

N

Dg

AB

VAE

peus/ha

cm

m /ha

m /ha

peus/ha

cm

%

m /ha

peus/ha

cm

m /ha

m3/ha

4.616

9,2

30,4

101,7

2.101

8,9

43

44,0

2.515

9,4

17,3

57,7

2

3

3

2

fusta superior als 5 cm es va desemboscar a tota
llargada (6-7 metres) a peu de carretera per aprofitar-la per barramenta. Les restes generades en
el desbrancatge de les capçades es van acordonar
evitant deixar piles superiors als 0,5 m d’alçada,
ni restes de més d’1,5 m de longitud.

En la Taula 5, es diferencien els costos, aprofitaments per productes i rendiments de treballs de
les actuacions fetes a la finca Vilarmau.

Fotografia 2 _ Parcel·la demostrativa de primera selecció
de tanys als 8-10 anys abans de l’execució dels tractaments
(febrer de 2013).

Fotografia 3 _ Parcel·la demostrativa de primera selecció
de tanys als 8-10 anys després de l’execució dels tractaments
(setembre de 2013).

Taula 5 _ Costos, aprofitaments per productes i rendiments de treballs a la finca Vilarmau.

Costos dels treballs
Preu (€/jornal)

Jornals

Cost treballs (€)

Jornals de peó forestal amb xerrac

150,00

6

900,00 €

Jornals de peó forestal

120,00

2

240,00 €
1.140,00 €

Aprofitament de fusta
Preu (€/ut)

Unitats

Total (€)

Aspres (unitats)

0,30

875,00

262,50 €

Barres (tones)

36,00

18,50

666,00 €

Transport (hores)

-45,00

6,00

- 270,00 €
658,50 €

Rendiment dels treballs
Balanç parcel·la (0,50 ha)
Balanç hectàrea
CONSORCI
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Ingressos (€)

Despeses (€)

Resultat (€)

658,50

1.140,00

- 481,50 €

1.317,00

2.280,00

- 963,00 €
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Finca Can Nan Vilà (Arbúcies):
Primera aclarida en perxades de 16 a
19 anys
Descripció de la parcel·la
Es tracta d’una perxada d’uns 19 anys d’edat on
s’havia executat una primera selecció de tanys als
7-8 anys. L’origen de la perxada és una plantació
en una obaga amb pendents elevats (65%). Les
soques comencen a presentar símptomes d’envelliment o esgotament. Es troba situada a una
altitud entre els 625 i 660 m, orientada a nordoest i amb una pluviometria mitjana anual d’uns
900 l/m².
La perxada es va dividir en dos parts de 0,8 i 1
ha. En una part es va realitzar una aclarida baixa
segons el model Cs03 i en l’altra una aclarida
selectiva mixta segon el model Cs02, i a l’interior
de cadascuna es va instal·lar una parcel·la permanent per al marcatge, seguiment i control de
l’actuació. Una parcel·la de control es va instal·lar
en una zona on no es realitza cap intervenció per
poder avaluar l’efecte del tractament.

Descripció del tractament realitzat
En l’aclarida baixa es regula la competència a tot
el rodal (Taula 6 i Figura 6), tot reduint la densitat
fins a uns 1.100 peus/ha (el que pot suposar extreure més del 40 % de l’AB inicial), que es correspon
en general a deixar un peu per soca. S’eliminen
preferentment els tanys pitjor conformats, afectats
per xancre i dominats, tot cercant una distribució
de peus homogènia a l’espai. Es tallen tots els
tanys morts i no inventariables.
En l’aclarida selectiva mixta es regula la competència a tot el rodal (Taula 7 i Figura 6) amb
criteris d’aclarida baixa i alhora s’eliminen els
competidors directes dels millors 300-500 peus/ha,
que queden seleccionats com a arbres de futur. En
total es redueix la densitat fins a uns 1.100-1.500
peus/ha (extracció del 33% de l’AB inicial). En
general es deixa 1 peu/soca, excepte en les soques
on no hi ha cap peu dels seleccionats, on en algunes es poden deixar 2 peus/soca.
Per al marcatge d’aquesta actuació se seleccionen arbres de futur espaiats 5-7 m i s’eliminen els
competidors directes a l’entorn immediat (sovint
amb tangència de capçades) i els dominats. A la

1.400

A tallar

1.200

A mantenir

1.000
peus/ha

600
500
400

Figura 6 _ Distribució de
peus per classes diamètriques
de les dues actuacions de la
finca Can Nan Vilà (esquerra:
aclarida baixa i dreta: aclarida
selectiva mixta) segons arbres
marcats per tallar o mantenir.

300
200
100
0

ac.baixa

ac.baixa ac.sel.mi

CD 10

CD 15

CD 20

ac.baixa ac.sel.mi

ac.baixa ac.sel.mi

CD 25

CD 30+

Taula 6 _ Estat forestal de la parcel·la abans i després del tractament.

Aclarida baixa com a segona intervenció a Can Nan Vilà
Abans

A extraure

Després

N

Dg

AB

VAE

N

Dg

AB

VAE

N

Dg

AB

VAE

peus/ha

cm

m /ha

m /ha

peus/ha

cm

%

m /ha

peus/ha

cm

m /ha

m3/ha

1.846

15,1

33,2

125,5

955

13,2

42

52,6

891

16,3

19,3

72,9

2

3

3

2

Taula 7 _ Estat forestal de la parcel·la abans i després del tractament.

Aclarida selectiva mixta com a segona intervenció a Can Nan Vilà
Abans

A extraure

N

Dg

AB

peus/ha

cm

m /ha

m /ha peus/ha

2.324

13,1

31,5

109,9

2

VAE

N

3

1.082

Després

Dg

AB

VAE

N

cm

%

m /ha peus/ha

11,5

37

41,1

3

1.241

Peus de futur

Dg

AB

VAE

N

Dg

cm

m /ha

m /ha

peus/ha

cm

14,0

19,7

68,8

414

16,2

2

3
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resta de soques, es deixa 1 peu per soca (el millor)
o cap si són tots defectius, cercant una distribució
de peus homogènia a l’espai. Es tallen tots els
tanys morts i no inventariables.

Finca El Mataró (Arbúcies): Primera
aclarida en perxades de 16 a 19 anys

Descripció dels treballs silvícoles, costos i productes aprofitats

Descripció de la parcel·la

Els treballs es porten a terme el març de 2013. La
fusta recta superior als 5 cm es va desemboscar a
tota llargada (6-7 metres) a peu de carretera per
aprofitar-la per barramenta. La fusta no aprofitable es va deixar estesa a bosc. Les restes generades en el desbrancatge de les capçades es van
acordonar evitant deixar piles superiors als 0,5 m
d’alçada, ni restes de més d’1,5 m de longitud.
En la Taula 8, es diferencien els costos, aprofitaments per productes i rendiments de treballs de
les actuacions fetes a la finca Can Nan Vilà.

Es tracta d’una perxada de 3,02 ha d’uns 19 anys
d’edat on no s’havia executat cap actuació prèviament. L’origen de la perxada és una plantació
en una obaga amb pendents elevats (55%). Les
soques no presenten símptomes aparents de
desgast. Es troba situada a una altitud entre els
660 i 740 m, orientada a nord/nord-est i amb una
pluviometria mitjana anual d’uns 950 l/m².
Es va dividir en dos parts, una de 2,70 hectàrees
on es va fer una aclarida baixa segons el model
Cs03 i una altra de 0,3 hectàrees on es va fer una
aclarida selectiva mixta segons el model Cs02.
A l’interior de cadascuna es va instal·lar una

Taula 8 _ Costos, aprofitaments per productes i rendiments de treballs a la finca Can Nan Vilà.

Cost dels treballs - Aclarida baixa (0,80 ha)
Preu (€/jornal)

Jornals

Cost treballs (€)

Jornals de peó forestal amb xerrac

150,00

4,50

675,00 €

Jornals de peó forestal

120,00

1,75

210,00 €
885,00 €

Cost / ha

1.106,00 €

Preu (€/ut)

Unitats

Total (€)

Barres (tones)

36,00

23,00

828,00 €

Transport (hores)

-45,00

7,00

- 315,00 €

Aprofitament de fusta – Aclarida baixa (0,80 ha)

513,00 €
Aprofitament / ha

641,00 €

Jornals

Cost treballs (€)

Cost dels treballs - Aclarida selectiva mixta (1,00 ha)
Preu (€/jornal)
Jornals de peó forestal amb xerrac

150,00

5,50

825,00 €

Jornals de peó forestal

120,00

1,25

150,00 €
975,00 €

Cost / ha

975,00 €

Aprofitament de fusta (1,00 ha)
Preu (€/ut)

Unitats

Total (€)

Barres (tones)

36,00

19,00

684,00 €

Transport (hores)

-45,00

5,00

- 225,00 €
459,00 €

Aprofitament / ha

459,00 €

Ingressos (€)

Despeses (€)

Resultat (€)

Balanç aclarida baixa (0,80 ha)

641,00 €

1.106,00 €

- 465,00 €

Balanç aclarida selectiva mixta (1,00 ha)

459,00 €

975,00 €

- 516,00 €

Rendiment dels treballs
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Taula 9 _ Estat forestal de la parcel·la abans i després del tractament.

Aclarida baixa com a primera intervenció a la finca el Mataró
Abans

A extraure

Després

N

Dg

AB

VAE

N

Dg

AB

VAE

N

Dg

AB

VAE

peus/ha

cm

m /ha

m /ha

peus/ha

cm

%

m /ha

peus/ha

cm

m /ha

m3/ha

3.661

12,1

42,1

153,5

2.578

10,9

57

87,6

1.082

14,6

18,1

65,9

2

3

3

2

Taula 10 _ Estat forestal de la parcel·la abans i després del tractament.

Aclarida selectiva mixta com a primera intervenció a la finca el Mataró
Abans

A extraure

N

Dg

AB

peus/ha

cm

m2/ha

m3/ha peus/ha

VAE

N

3.406

11,8

37,3

149,6

2.515

Després

Dg

AB

cm

%

m3/ha peus/ha

11,1

65

97,5

parcel·la permanent per al marcatge, seguiment
i control de l’actuació. Una parcel·la de control
es va instal·lar en una zona on no es realitza
cap intervenció per poder avaluar l’efecte del
tractament.
Descripció del tractament realitzat
En l’aclarida baixa es regula la competència a tot
el rodal (Taula 9 i Figura 7), tot reduint la densitat fins a uns 1.100 peus/ha (el que pot suposar
extreure més del 40 % de l’AB inicial), que es
correspon en general a deixar un peu per soca.
S’eliminen preferentment els tanys pitjor conformats, afectats per xancre i dominats, tot cercant
una distribució de peus homogènia a l’espai. Es
tallen tots els tanys morts i no inventariables.
En l’aclarida selectiva mixta es regula la competència a tot el rodal (Taula 10 i Figura 7) amb
criteris d’aclarida baixa i alhora s’eliminen els
competidors directes dels millors 300-500 peus/
ha, que queden seleccionats com a arbres de
futur. En total es redueix la densitat fins a uns
1.100-1.500 peus/ha (el que pot suposar extreure
més del 40 % de l’AB inicial). En general es deixa
1 peu/soca, excepte en les soques on no hi ha cap

VAE

923

Dg

AB

VAE

N

Dg

cm

m2/ha

m3/ha

peus/ha

cm

13,4

13,0

52,1

255

14,9

peu dels seleccionats, on en algunes es poden
deixar 2 peus/soca.
Pel marcatge se seleccionen arbres de futur espaiats 5-7 m i s’eliminen els competidors directes
a l’entorn immediat (sovint amb tangència de
capçades) i els dominats. A la resta de soques, es
deixa 1 peu per soca (el millor) o cap si són tots
defectius, cercant una distribució de peus homogènia a l’espai. Es tallen tots els tanys morts i no
inventariables.
Descripció dels treballs silvícoles
Els treballs es porten a terme durant l’octubre
de 2013. La fusta recta superior als 5 cm es va
desemboscar a tota llargada (6-7 metres) a peu
de carretera per aprofitar-la per barramenta. La
fusta no aprofitable es va deixar estesa a bosc.
Les restes generades en el desbrancatge de les
capçades es van acordonar evitant deixar piles
superiors als 0,5 m d’alçada, ni restes de més
d’1,5 m de longitud.
En la Taula 11, es diferencien els costos, aprofitaments per productes i rendiments de treballs de
les actuacions fetes a la finca El Mataró.

2.500

A tallar
A mantenir

2.000
peus/ha

N

Peus de futur

1.500
1.000
500
0

ac.baixa ac.sel.mi

ac.baixa ac.sel.mi

ac.baixa ac.sel.mi

CD 10

CD 15

CD 20

CD 25

CD 30+

Figura 7 _ Distribució de peus
per classes diamètriques de les
dues actuacions de la finca El
Mataró (esquerra: aclarida baixa
i dreta: aclarida selectiva mixta)
segons arbres marcats per tallar o
mantenir.
CONSORCI
FORESTAL DE
CATALUNYA

jornada 5

52 | MODELS

DE GESTIÓ PER ALS BOSCOS DE CASTANYER. APLICACIÓ
PRÀCTICA DE LES ORGEST PER A LA PRODUCCIÓ DE FUSTA I FRUIT
EN FINQUES DEL MONTSENY

Taula 11 _ Costos, aprofitaments per productes i rendiments de treballs a la finca El Mataró.

Cost dels treballs - Aclarida baixa (2,70 ha)
Preu (€/jornal)

Jornals

Cost treballs (€)

Jornals de peó forestal amb xerrac

150,00

38,00

5.700,00 €

Jornals de peó forestal

120,00

16,00

1.920,00 €
7.620,00 €

Cost / ha

2.822,00 €

Preu (€/ut)

Unitats

Total (€)

Barres (tones)

36,00

174,00

6.264,00 €

Transport (hores)

-45,00

43,00

- 1.935,00 €

Aprofitament de fusta – Aclarida baixa (2,70 ha)

4.329,00 €
Aprofitament / ha

1.603,00 €

Cost dels treballs - Aclarida selectiva mixta (0,30 ha)
Preu (€/jornal)

Jornals

Cost treballs (€)

Jornals de peó forestal amb xerrac

150,00

3,50

525,00 €

Jornals de peó forestal

120,00

1,25

150,00 €
675,00 €

Cost / ha

2.250,00 €

Preu (€/ut)

Unitats

Total (€)

Barres (tones)

36,00

18,00

648,00 €

Transport (hores)

-45,00

6,00

- 270,00 €

Aprofitament de fusta (0,30 ha)

378,00 €
Aprofitament / ha

1.260,00 €

Ingressos (€)

Despeses (€)

Resultat (€)

Balanç aclarida baixa (2,70 ha)

1.603,00 €

2.822,00 €

- 1.219,00 €

Balanç aclarida selectiva mixta (0,30 ha)

1.260,00 €

2.250,00 €

- 990,00 €

Rendiment dels treballs

Conclusions
Tot i que les masses presentaven algunes variables quelcom diferents a les reflectides als
models, l’adaptació d’aquests ha estat petita i els
tractaments s’han realitzat segons el descrit.
La densitat final de les aclarides ha estat condicionada a la densitat inicial de peus i de soques.
A la perxada de 16-19 anys sense intervenció
prèvia, la densitat i l’AB extreta ha estat superior
a la recomanada als models degut a que hi havia
gran quantitat de peus que s’haguessin tallat en
una selecció de tanys anys enrere.
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Les diferències més significatives entre el tipus
d’aclarida es noten en el diàmetre dels arbres
tallats, sobretot quan la perxada ja ha estat tractada anteriorment i la diferenciació sociològica
és més marcada. A les aclarides selectives mixtes
hi ha més proporció d’arbres grans marcats per
tallar, que són competidors directes dels arbres
seleccionats de futur. A més a més, a les aclarides
baixes, la proporció d’arbres tallats de les CD
inferiors és més gran.
La xarxa de parcel·les permanents permetrà
avaluar a mitjà termini la resposta de les masses,
comparar els resultats obtinguts amb els esperats
i extreure’n conclusions que permetin orientar la
presa de decisions en la gestió futura del castanyer. D’altra banda, la xarxa de parcel·les permanents constituirà un element demostratiu de les
noves propostes silvícoles per a aquesta espècie,
que pot ser utilitzat com a eina de transferència
per a propietaris i gestors.
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Comparant els tractaments fets amb els models
Cs02 i Cs03, s’observa que el balanç econòmic
quan es realitzen dues intervencions (selecció de
tanys als 8-10 anys i aclarida als 16-19) és més deficitari que al d’una sola intervenció (Cs02 -14,6% i
Cs03 -33%). Tant al model Cs02 com al Cs03, el diàmetre mitjà fent 2 intervencions és lleugerament
superior que fent-ne una (16,3 cm contra 14,6 cm
al Cs02 i 14,0 cm contra 13,4 cm al Cs03).
En relació a la dada comparativa de peus de futur
(414 peus/ha a 255 peus/ha) en el model Cs03, es
pot interpretar que fent la selecció de rebrots dels
8-10 anys tindria més sentit l’aclarida selectiva
mixta que quan no s’intervé fins als 16-19 anys,
on seria més adequada una baixa. Paral·lelament
caldria complementar aquestes dades amb informació de l’efecte d’una i l’altra sobre la conformació dels peus, així com de l’homogeneïtat dels
creixements de la fusta.

Fotografia 4 _ Parcel·la demostrativa de primera selecció
de tanys als 8-10 anys amb les barres apilades i les restes
acordonades.
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Vint anys d’experiències
amb plantacions d’espècies
productores de fusta de
qualitat a La Garrotxa:
resultats i lliçons apreses

Jaime Coello _ Àrea de Gestió Forestal Sostenible, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Josep Maria Collellmir _ Silvicultor
RESUM

Aquest article descriu els criteris de gestió i les principals lliçons apreses durant més de 20 anys d’experiències amb plantacions de frondoses productores de fusta de qualitat a Santa Pau (Garrotxa). Les
espècies emprades inclouen noguera, freixe, fals plàtan, roure i cirerer, les quals han estat plantades
en un ampli ventall de condicions productives pel que fa a sòls, orientacions i marcs de plantació. La
gestió de les plantacions s’ha enfocat cap a una racionalització de la inversió en temps i diners, amb
l’aprofitament dels processos naturals que funcionen en favor dels objectius de la gestió: creació de
microclimes forestals, ús de l’ombratge lateral, etc. Es repassen els dissenys de plantació, les tècniques
emprades davant les principals amenaces (herbívors, vegetació competidora, agents abiòtics), les
intervencions silvícoles aplicades (podes, aclarides) i es descriuen els principals resultats a nivell de
productivitat i conformació de les diferents espècies. Per últim, s’inclouen una sèrie de recomanacions
per a la gestió d’aquest tipus de plantacions amb l’aplicació d’una silvicultura de baixa intensitat.

Introducció a les frondoses
productores de fusta de qualitat
Les frondoses productores de fusta de qualitat
són espècies arbòries la fusta de les quals pot
assolir preus extraordinaris, sempre i quan es
pugui emprar en destinacions industrials d’alt
valor afegit, com ara la fullola. Per ser apte per a
aquesta indústria, l’arbre ha de complir amb una
sèrie de requisits morfològics (tronc recte i dret,
fusta homogènia i sana) i dimensionals (diàmetre
normal d’almenys 45-50 cm, canó sense branques
d’almenys 2,5 m). La Taula 1 mostra un resum
dels requeriments ecològics de les principals
espècies de frondoses productores de fusta de
qualitat emprades a les nostres condicions.

El principal mètode de producció d’aquestes
espècies a les nostres condicions és en plantacions, degut a la seva relativa escassetat als boscos.
En condicions naturals aquestes espècies solen
aparèixer disperses i confinades a les estacions
de més alta qualitat, degut a les seves elevades
exigències ecològiques, especialment en aigua
i nutrients: fons de vall, orientacions fresques,
àrees de baix pendent, etc.
Aquestes plantacions varen començar a proliferar des dels anys 90, freqüentment en terrenys
agrícoles o de pastura a on es volia dur a terme
un canvi d’activitat: terrenys marginals o de difícil mecanització, propietaris amb activitat principal no lligada a l’agricultura o la ramaderia, etc.
Actualment, es calcula que la superfície plantada
amb aquestes espècies a Espanya és d’unes 8.000
ha, amb 400 ha a Catalunya (Aletà, 2014).
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ANYS D’EXPERIÈNCIES AMB PLANTACIONS D’ESPÈCIES
PRODUCTORES DE FUSTA DE QUALITAT A LA GARROTXA:
RESULTATS I LLIÇONS APRESES

Taula 1 _ Resum dels requeriments ecològics de les principals espècies de frondoses productores de fusta de qualitat. Basat en
Coello et al., 2013.

Espècie

Precipitació Temperaanual míni- tura anual
mínima (ºC)
ma (mm)

Tolera

No tolera

Juglans x intermedia

650

8,5

Sequera suau, gelades primavera

Entollament, sòl superficial,
ombra

Juglans regia

600

9,0

Sequera lleugera

Entollament, sòl superficial,
ombra

Juglans nigra/major

800

7,0

Entollament, ombra

Sequera

Prunus avium

700

7,5

Gelades

Sequera, sol compacte

Fraxinus excelsior

750

7,5

Gelades tardor

Sequera, gelades primavera

Fraxinus angustifolia

550

9,0

Sequera suau, gelades tardor

Gelades primavera

Acer pseudoplatanus

800

6,5

Gelades primavera, ombra

Sequera, gelades tardor,
entollament

Acer platanoides

750

6,5

Gelades primavera, ombra

Sequera, gelades tardor,
entollament

Acer campestre

600

8,0

Sequera, gelades, ombra
lleugera

Entollament

Pyrus sylvestris

650

7,0

Sequera suau, sòl compacte

Entollament, sòl pobre, ombra

Sorbus torminalis

650

6,5

Sequera, gelades primavera,
sòl compacte

Sòl pobre, ombra

Sorbus domestica

550

7,5

Sequera, gelades primavera,
sòl compacte

Ombra

Durant els últims 10 anys, els principals grups de
recerca en aquesta temàtica han treballat especialment en la caracterització ecològica, selecció i
promoció de material forestal de reproducció de
qualitat de noguera, cirerer, freixe i perera, entre
altres espècies. També es treballa en el desenvolupament d’itineraris silvícoles adaptats a una

gran varietat d’escenaris de gestió, així com en
tècniques de plantació més sostenibles i eficaces
contra la vegetació competidora, la sequera i els
danys deguts a la fauna.

Fotografies 1 i 2 _ (esquerra): plantació mixta de cirerer i noguera de 12 anys a Solsona; (dreta): plantació de noguera
americana de 13 anys a Santa Pau.
CONSORCI
FORESTAL DE
CATALUNYA

57 |

Objectius de les plantacions i criteris
de gestió

Frondoses per a fusta de
qualitat a les finques Torroella
i Collellmir

L’any 1990 la propietat va iniciar a Torroella i
Collellmir un procés de plantació d’espècies amb
potencial per produir fusta de qualitat, el qual
ha continuat de manera ininterrompuda fins el
2011, amb un triple objectiu:

Localització i característiques
generals de les finques

• Millorar el potencial forestal de les finques, i
en general capitalitzar-les.
• Conèixer les condicions més adients per a la
producció de fusta de qualitat.
• Posar en valor terrenys de qualitat però difícils
de conrear: camps agrícoles petits o pedregosos, feixes i espais de ribera.

Les finques La Torroella dels Arcs i Collellmir
es troben al municipi de Santa Pau, dintre del
Parc Natural de la zona Volcànica de la Garrotxa
(Figura 1).

El criteri principal de gestió de les plantacions
s’enfoca cap a una racionalització de la inversió

Figura 1 _ Localització de les finques Torroella i Collellmir, en
relació al nucli de Santa Pau.
El clima és oceànic temperat (Rivas-Martínez &
Rivas-Sáenz, 2009), amb una precipitació anual
de 875 mm i una temperatura mitjana anual de
12,7ºC. Els estius poden presentar una època de
sequera, que sol ser poc intensa. L’altitud de les
finques varia entre 425 i 600 m (Torroella) i 550750 m (Collellmir).
Fotografia 3 _ Plantació d’Acer pseudoplatanus a un marc
de 4x3 m, a Collellmir.

Pel que fa al sòl, és d’origen calcari sedimentari,
amb materials volcànics sobreposats, especialment a Collellmir. La textura és predominantment equilibrada (sòls francs o franc-sorrencs).
La profunditat és de mitjana a elevada, i el pH se
situa prop de la neutralitat. Totes dues finques
inclouen usos agro-silvo-ramaders, amb la distribució de superfícies mostrada a la Taula 2.

de temps i diners, tot acceptant una productivitat
lleugerament inferior a la que es podria assolir
amb una gestió de més intensitat. D’aquesta
manera, es pretén aprofitar i promoure els
processos naturals que funcionen en favor dels
objectius de la gestió (“gestió propera a la natura”). Aquest esquema de gestió, sempre enfocat
cap a la producció de fusta de qualitat, s’ha anat
posant a punt en aquestes finques durant els
últims anys, i es pot fer anàleg a les dues fases
proposades per Wilhelm (2009):

Els boscos estan composats principalment per
masses de planifolis amb predomini d’alzina i
roure martinenc, amb una gran diversitat d’espècies secundàries com ara trèmol, vern, castanyer,
auró blanc, cirerer, noguera, om, tell i freixe.
Les condicions productives són adequades per a
les espècies productores de fusta de qualitat.

Taula 2 _ Distribució d’usos per superfície (ha), a Torroella i Collellmir

Superfície

Bosc

Conreu

Prats

Matollar

Plantació

Torroella

49,3

22,3

11,0

10,0

1,3

4,7

Collellmir

34,4

21,7

6,0

3,0

1,3

2,4
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• Qualificació: durant els primers anys, els arbres
creixen en alta densitat, la qual cosa permet
reduir la necessitat d’estassades i simplifica la
poda, en reduir-se la mida de les branques; els
millors arbres van destacant progressivament.
Aquesta fase dura 10-15 anys, segons l’espècie.
• Dimensionat: un cop els millors peus (“arbres
plus”) destaquen sobre la resta i disposen d’un
canó sense branques llarg, es fan aclarides progressives al voltant dels arbres plus, per fomentar el seu creixement vigorós, tot mantenint
un cert ambient forestal que evita l’aparició de
pollissos o “xupons”, però evitant la mort de
branques per manca de llum.

arbustos que creen un ambient forestal favorable, herbàcies lleguminoses que fixen nitrogen
atmosfèric, així com la vegetació dels marges que
serveix de refugi per als ocells, redueix la velocitat
del vent i absorbeix part dels danys deguts a herbívors. També es respecta la presència d’herbívors
(cabirol), tot vigilant que la seva acció resti controlada. Hi ha una gestió a nivell de territori (caça), i
un control a nivell de parcel·la basat en la gestió
dels refugis. Per últim, es prioritzen les plantacions mixtes, per reduir els riscos davant incerteses
climàtiques i sanitàries.

Altres directrius de gestió inclouen l’aprofitament
i promoció de la regeneració natural: els arbres
espontanis d’espècies d’interès es gestionen de
manera semblant als plantats. També es respecta
la vegetació natural que no suposi un clar impediment per a la producció de fusta de qualitat:

Descripció de les plantacions fetes
La Taula 3 resumeix les plantacions fetes des de
1990 a Torroella i Collellmir.

Taula 3 _ Resum de les plantacions de frondoses productores de fusta de qualitat a Torroella i Collellmir.

Tipus terreny

Orientació

Espècies

Any plantació

Acer platanoides

06

Acer pseudoplatanus

00, 06, 10

Castanea sativa

90, 91

Fraxinus angustifolia
Fraxinus excelsior

98

Juglans nigra
Juglans regia

90, 91, 00, 01

Superfície
total (ha)

Torroella
Bancals agrícoles

Sud

Prunus avium

98, 06

Quercus robur,
Quercus petraea

94, 95, 96, 97

Quercus rubra

00, 11

Quercus petraea

95, 96, 97

Quercus robur

90, 94, 95

Quercus rubra

99

Est

Quercus pubescens

95, 96

0,4

(diverses)

Acer pseudoplatanus

01

1,0

Fraxinus excelsior

96, 98, 99, 02

Prunus avium

98, 99, 02

Fraxinus excelsior
Juglans nigra

05

Oest

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Fraxinus excelsior

04

0,6

(diverses)

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Fraxinus excelsior

06

1,0

Nord

Ribera

2,8

0,5

Collellmir
Bancals agrícoles
Nord

Ribera
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Execució i manteniment de les
plantacions

aspre) quan l’arbre té 1 metre net de branques.
Quercus rubra, molt sensible als danys, es protegeix amb un protector integral de tub de 2 m.
Plagues, malalties i danys abiòtics (vent, sequera)

Material vegetal emprat
S’utilitza planta a arrel nua, de 2 o 3 sabes.
També s’empren plantes d’1 saba que s’instal·len
en un terreny provisional propi durant 1 o 2 anys.
En el cas de Juglans nigra, s’empra planta obtinguda de llavor en viver propi.

Es fa un control periòdic de les plantacions, per
tal de detectar els possibles danys com més aviat
millor. Durant els dos primers anys de plantació
es preveu la possibilitat d’aplicar regs de suport,
si l’estiu és sec.
Poda de guiat i poda de qualitat

Marc de plantació
A les primeres plantacions es va emprar un marc
de plantació de 6x6 m (278 arbres/ha), però posteriorment s’opta per reduir-lo a 4x4, 3x3 i 3x4 m.
Condicionament i preparació del terreny
En àrees amb vegetació preexistent arbustiva i
arbòria es respecten alguns individus per aprofitar el seu efecte d’acompanyament lateral. El sòl
es prepara mitjançant subsolatge (si el terreny
ho permet), seguit d’un aclotament amb barrina
accionada per tractor. Si no s’ha pogut subsolar,
es fa un aclotament amb “bobcat” en àrees
mecanitzables, i a mà en zones de difícil accés.
Gestió de la vegetació competidora
Les estassades s’apliquen sobre les herbàcies
durant els 4 – 5 primers anys. També s’aplica
un control periòdic de les arbustives (romeguera – Rubus i aranyoner – Prunus spinosa), per
permetre la transitabilitat. En tot cas, s’intenta
minimitzar la superfície intervinguda i el nombre
d’intervencions.
Danys deguts a la fauna
La principal amenaça és el cabirol, davant el
qual s’empren protectors de tronc (no necessiten

La poda de guiat consisteix en afavorir el desenvolupament de l’eix principal de l’arbre, en
eliminar o despuntar les branques laterals que li
poden fer competència, amb l’objectiu d’aconseguir un canó recte i dret.
Durant la poda de qualitat s’eliminen les branques baixes abans que assoleixin unes dimensions
importants, la qual cosa permet produir un tronc
net de nusos. El criteri aplicat consisteix en netejar de branques el terç inferior de l’arbre, sense
permetre la presència de branques de més de 2,5
cm de diàmetre, fins assolir com a mínim 4 m de
canó net de branques.
Aclarides
El criteri per triar el moment d’aplicació de les
aclarides depèn del temperament de l’espècie:
a les espècies tolerants a l’ombra (Juglans nigra,
Acer pseudoplatanus) és possible esperar fins a
la tangència de capçades per aplicar aclarides.
En canvi, en el cas de les espècies intolerants a
l’ombra (Juglans regia, Quercus) convé avançar
l’aclarida abans que les capçades es facin ombra
entre elles, per prevenir la mort i podridura de
branques de grans dimensions. Altres espècies de
comportament intermedi serien Fraxinus excelsior
i Prunus avium. En tot cas, les aclarides s’apliquen
de manera progressiva i moderada (Taula 4), per
tal d’evitar l’aparició de pollissos.

Fotografies 4 i 5 _ La vegetació acompanyant que no té un efecte negatiu intens per als arbres es respecta, com ara l’esbarzer
del marge del terreny (foto esquerra) o els oms que apareixen entre fileres (foto dreta).
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Taula 4 _ Aclarides aplicades a les plantacions de Torroella i Collellmir.

Marc de plantació

Espècie

Any plantació

6x6

Juglans regia

1991

6x6

Juglans nigra

1990

4x4

Fraxinus excelsior

1998

Resultats a nivell de gestió

Any aclarida

Pes aclarida
(% peus eliminats)

2009

9%

2010

13%

2009

13%

2011

33%

manable buscar alternatives com ara els protectors de malla.
Plagues, malalties i danys abiòtics (vent, sequera)

Valoració dels criteris de gestió
La gestió plantejada està resultant satisfactòria,
amb una racionalització en el nombre d’intervencions de manteniment, especialment, estassades,
per a les quals s’estima una inversió anual de 10
h/ha durant els primers anys.
El marc de plantació de 3x4 m ha mostrat ser el
més eficient, ja que no dificulta les estassades
mecanitzades però sí permet que l’ombratge
lateral redueixi la mida de les branques.
S’han promogut els peus espontanis d’Acer pseudoplatanus, Fraxinus angustifolia i Fraxinus excelsior que mostren un vigor i creixement notables.
Material vegetal emprat
El material vegetal emprat procedeix principalment de vivers locals, amb resultats satisfactoris,
tot i que ha estat difícil conèixer l’origen. La planta
comprada a França, amb un etiquetatge de procedència més clar, ha donat resultats semblants.
L’estratègia de comprar planta d’una saba i mantenir-la durant 1-2 anys en un terreny temporal
té una sèrie d’avantatges: es redueix la despesa de compra i transport del material vegetal,
s’afavoreix la seva aclimatació i permet triar els
millors individus per a les plantacions definitives.
El moment de trasplantament es pot adaptar
a les dates més convenients a nivell fenològic i
operatiu.

L’aplicació manual d’insecticides i fungicides d’ampli espectre i sistèmics ha estat efectiva, tot i que
en el cas d’atacs fàcilment identificables (pugons,
cotxinilles i insectes barrinadors) s’apliquen insecticides específics.
El xancre del castanyer (Cryphonectria parasitica)
va causar una gran mortalitat (90%) els primers
anys. Els arbres afectats es varen tallar per ser substituïts per Juglans nigra en alta densitat (3x3 m).
Els rebrots de castanyer, també afectats inicialment
pel xancre, es respecten com a acompanyament,
sempre que no dificultin el creixement de les
nogueres. En els últims anys s’aprecia un procés de
curació espontània d’aquest xancre.
El xancre de la noguera (Phytophthora) va afectar
a un gran nombre d’exemplars de Juglans regia
des de 2009. L’anàlisi al laboratori de l’IRTA va
detectar també el bacteri Erwinia nigrifluens. Els
arbres afectats varen ser tractats amb fosetylalumini (tractament foliar) al juny de 2013, amb
un ràpid procés de cicatrització de les ferides i una
remissió del xancre.
Pel que fa a altres malalties, destaca l’antracnosi
del cirerer, que causa la defoliació prematura dels
arbres. No ha estat tractada, degut a la seva baixa
severitat.
Pel que fa a danys abiòtics, el fort vent de les tempestes d’estiu (component NE) ha donat lloc a la
inclinació de troncs i la caiguda d’arbres, si bé ha
afectat exclusivament a Juglans regia. En referència a la sequera estiuenca, només s’han apreciat
alguns arbres puntisecs de Quercus robur.

Danys deguts a la fauna
Podes
S’han detectat danys ocasionats per cabirol, senglar i picot. El cabirol trenca l’escorça de peus
joves i pot arribar a matar l’arbre. Els protectors
de tronc (sense tutor) són una tècnica efectiva i
barata per evitar aquests danys. El senglar trenca
alguns arbres joves, mentre que el picot xucla la
saba a l’hivern, mitjançant orificis en tota la circumferència del tronc. Aquest dany és reiterat en
alguns arbres, especialment en roures, i suposen
una devaluació de la peça.
Els protectors integrals de tub de 2 m emprats
amb Quercus rubra han evitat els danys, però
donen lloc a arbres massa esvelts i torts; és recoCONSORCI
FORESTAL DE
CATALUNYA

La freqüència i complexitat de la poda varia considerablement amb les diferents espècies: Juglans
nigra fa branques fines i poc nombroses; la seva
poda és senzilla i es pot aplicar cada 4-5 anys si
el marc és estret (4x3 m). Acer pseudoplatanus
i Fraxinus excelsior també fan branques fines i
horitzontals, tot i que més abundants, la qual
cosa obliga a aplicar podes cada 2 anys com a
màxim. També cal parar atenció en eliminar les
forquilles d’aquestes espècies com més aviat
millor. Els Quercus i Juglans regia presenten una
tendència més marcada a fer branques gruixudes
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a qualsevol alçada, fet que complica la poda, que
ha de ser freqüent (preferentment, cada any); la
poda de qualitat s’ha d’aplicar tant a la base de
la capçada com dins la mateixa.

Creixement i productivitat

Durant la parada vegetativa de 2013-2014 s’ha
fet un inventari encaminat a disposar de dades de
productivitat. S’ha descartat de la presa de dades
aquells arbres dels quals no es tenia garanties de
la seva data de plantació, així com aquells dominats o ubicats en àrees de difícil accés (plantacions
en condicions de ribera). Tampoc no es consideren
aquelles espècies poc representades (Acer platanoides, Prunus avium). La Figura 2 mostra els
resultats de creixement diametral de les diferents
espècies, a les condicions a on s’han plantat.
En àrees plantades amb arbres de la mateixa
espècie en moments diferents no s’han obtingut
diferències significatives quant al creixement diametral, per la qual cosa no s’ha tingut en compte
l’edat per a l’elaboració de la Figura 2.
Fotografia 6 _ Juglans nigra (en primer pla, a la dreta) fa
canons llargs i drets amb facilitat, mentre que Juglans regia (en
segon pla, a l’esquerra) fa més branques i tendeix a torçar-se
amb el vent.

Resultats productius de les
plantacions
Mortalitat

Creixement diametral anual mitjà (cm/any)

L’espècie amb més mortalitat (90%) és el castanyer, degut al xancre. El roure també ha mostrat
una alta mortalitat (50%), mentre que el cirerer
ha tingut un 80% de baixes en condicions de
ribera i un 30% en antics camps agrícoles. La
resta d’espècies ha mostrat un vigor elevat i una
mortalitat inferior al 10%.

Les espècies que mostren un creixement diametral més elevat són Fraxinus excelsior, les dues
espècies de noguera (Juglans spp.) i els roures
europeus (Quercus robur i Q. petraea). Totes elles
presenten un creixement proper i fins i tot superior a 1 cm, que és el valor que se sol tenir com
a llindar d’estació d’alta qualitat en aquests tipus
de plantacions. Aquesta xifra és encara més rellevant si es considera l’alta densitat predominant
a les plantacions, la qual limita la capacitat d’expansió de la capçada i per tant el creixement en
diàmetre. En el moment en què els arbres entrin
en fase de dimensionat, s’espera que la taxa de
creixement pugui ser fins i tot superior a l’actual.
Acer pseudoplatanus i Fraxinus angustifolia mostren les taxes de creixement més baixes de les espècies analitzades. En el primer dels casos, cal ressaltar
la seva utilització principalment com a espècie
d’enriquiment en àrees plantades 10 anys abans,
amb la qual cosa ha estat sotmès a un ombratge
sever que ha limitat el seu creixement. A més, en
condicions de ribera (no inventariades per a la pre-

1,2
1,0

*
Tipus terreny:
Franc-sorrenc,
Oest
Franc-sorrenc,
Sud
Franc, Sud
Argilós, Nord
Franc-sorrenc,
Est
Franc-sorrenc,
Nord

0,8
0,5
0,2
0,0

Acer pseudoplatanus
Fraxinus excelsior
Juglans regia
Quercus rubra
Fraxinus angustifolia
Juglans nigra
Quercus robur// petraea

Espècie

Figura 2 _ Creixement
mitjà anual en diàmetre
de les espècies emprades
a Torroella i Collellmir,
agrupades per tipus de sòl i
orientació.
* El creixement
mitjà estimat d’Acer
pseudoplatanus en àrees
de ribera (no incloses a
l’inventari fet) ha estat
superior a 1,2 cm/any.
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paració d’aquest article), s’han observat taxes de
creixement superiors a 1,2 cm/any, per la qual cosa
es tracta d’una espècie a tenir en compte.
Pel que fa al tipus de sòl, Fraxinus excelsior ha
donat millors resultats en terrenys francs que en
franc-sorrencs, degut a la més alta capacitat de
retenció de nutrients i humitat dels primers. En
el cas de Quercus robur i Q. petraea, l’orientació
nord ha donat millor resultat que l’orientació est,
la qual cosa indica la preferència d’aquesta espècie per les estacions fresques i humides, fins i tot
en estacions amb elevada disponibilitat hídrica.

Conformació
Les Figures 3 i 4 mostren la conformació de les
espècies, mesurada de manera qualitativa, en les
dues peces inferiors del tronc: la primera peça
fins a 2,5 m d’alçada, i la segona peça de 2,5 a
4,5 m d’alçada.

100
90
80

La major part de les espècies emprades presenten
una conformació excel·lent en la primera peça
(primers 2,5 m), especialment Fraxinus excelsior,
Juglans nigra i Quercus; tots ells tenen un 90%
o més de troncs molt rectes i drets. Pel que fa a
la segona peça (2,5 – 4,5 m) els percentatges de
troncs rectes i drets d’aquestes espècies baixen
cap a prop del 70%, una xifra encara notable,
i que faria recomanable pujar l’alçada de poda
almenys fins a 4,5 m.
Acer pseudoplatanus dóna resultats pitjors del
que caldria esperar (55% de troncs excel·lents)
degut al fet esmentat d’haver estat plantats en
condicions d’ombratge intens. Igual que en el
cas del creixement, s’han observat resultats molt
superiors per a aquesta espècie en àrees que no
han estat inventariades en detall (ribera) que en
les àrees a on s’ha fet l’inventari.
Només el 30% dels peus de Juglans regia i el
10% dels Fraxinus angustifolia donen una primera peça de conformació excel·lent, amb la
qual cosa el seu ús per a destinacions de qua-

Rectitud 0–2,5 m
Excel·lent
Lleugera corba
Molt corbat/flexuós

Percentatges

70
60

*

50

Figura 3 _ Rectitud dels arbres en els
primers 2,5 m de tronc.

40

* La conformació observada d’Acer
pseudoplatanus en àrees de ribera
(no incloses a l’inventari fet) és
considerablement millor que la de les
àrees inventariades, amb més d’un 90%
de peus de conformació excel·lent.

30
20
10
0

Acer pseudoplatanus
Fraxinus excelsior
Juglans regia
Quercus rubra
Fraxinus angustifolia
Juglans nigra
Quercus robur / petraea

Espècie

100

Rectitud 0–2,5 m
Excel·lent
Lleugera corba
Molt corbat/flexuós

90
80

Percentatges

70
60
50
40
30
20
10
0

Figura 4 _ Rectitud dels arbres en 2,54,5 m d’alçada.
Acer pseudoplatanus
Fraxinus excelsior
Juglans regia
Quercus rubra
Fraxinus angustifolia
Juglans nigra
Quercus robur / petraea

Espècie
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litat està molt compromesa. A més, els arbres
d’aquestes espècies mostren un elevat nombre
de branques. Aquestes espècies varen ser de les
primeres a ser plantades, i la qualitat genètica
del material disponible en el moment de plantació era inferior a la que es disposa actualment
als vivers. Per últim, val a dir que molts dels
Juglans regia han estat plantats en àrees exposades al vent NE, el qual ha contribuït a la seva
deformació.
Als arbres sobre els quals es pot donar per
completada la poda (principalment, els plantats
abans de 1996), Juglans nigra tendeix a formar canons més llargs (663 cm de mitjana) que
Juglans regia (500 cm). Els roures (Q. robur, Q.
petraea) fan canons més curts (367 cm), degut a
la complexitat de la seva poda.

de conformació en condicions de ribera, a on
l’ombratge no ha estat excessiu. Altres espècies
com Juglans regia, Fraxinus angustifolia i Prunus
avium no estan donant bons resultats, amb un
material vegetal emprat de qualitat inferior al
disponible actualment al mercat.
El tractament amb fosetyl-alumini ha mostrat
ser molt efectiu per curar els xancres de la
noguera. L’aplicació foliar es pot fer tant de
manera curativa com preventiva, i és eficaç
sobre un gran espectre de fongs de coll d’arrel.
Es degrada ràpidament i no és contaminant ni
bioacumulable, per la qual cosa la seva aplicació
és recomanable davant els primers símptomes
d’atac fúngic.

Conclusions
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condicionats per la seva dependència de podes
freqüents i complexes per garantir una conformació adequada de podes freqüents i complexes. L’Acer pseudoplatanus també ha mostrat
uns resultats extraordinaris tant productius com
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Treballs de regeneració
dels boscos cremats
El cas de la sureda

Josep M. Tusell i Armengol _ Enginyer de Forests. Responsable Tècnic del CFC
Pau Vericat i Grau _ Enginyer de Forests. Àrea de Gestió Forestal Sostenible del CTFC
Pere Frigola i Vidal _ Enginyer de Forests del DAAM a l’Alt Empordà
RESUM

Prenent com a base l’incendi de l’Empordà del 2012, en aquest article es recullen un seguit de reflexions sobre els treballs de restauració de suredes afectades per incendis forestals, per orientar als
propietaris i gestors forestals sobre la gestió a realitzar per recuperar el potencial productiu d’aquestes masses, alhora que es planifica i s’executen tasques de prevenció d’incendis per evitar possibles
danys majors en cas de noves afectacions per foc. Després del pas de foc, el gestor s’enfronta amb la
necessitat de recuperar i regenerar les masses afectades. Primer de tot cal determinar quins arbres
cal eliminar en funció de l’abast de l’afectació tot i tenir en compte el futur d’aquells peus pel que
fa a la seva longevitat i a la seva futura productivitat. Arribats en aquest punt cal prendre decisions
d’eliminar arbres que a simple vista poden presentar una bona resposta al pas del foc però que el
grau d’afectació i les condicions en què va passar la pertorbació poden recomanar la seva eliminació
per no presentar garanties de futur.

L’incendi de l’Empordà de 2012
L’incendi es va iniciar prop de les 13:00 h del dia
22 de juliol de 2012 a l’aparcament del Pertús
(La Jonquera). Ateses les condicions meteorològiques del moment, es va propagar molt ràpidament en direcció nord-sud seguint el canal de
vent de la zona entre el Massís de l’Albera i el
de les Salines. L’incendi es va donar per controlat
prop de les 8:00 h del dia 27 de juliol i per extingit prop de les 8:00 h del dia 30.
Segons l’Informe de l’incendi forestal del 22
de juliol de 2012 a la Jonquera (Alt Empordà)
(DAAM, 2013), el foc va afectar un total 10.264
ha (Figura 1) corresponents a 16 municipis i 4
espais de la xarxa Natura 2000.
L’incendi corresponia a un incendi de disseny de
tipus V2 (vent de N amb relleu) i T1 (Topogràfic
estàndard), en situació sinòptica de fi d’episodi
de vent de Nord. Foc de superfície d’alta intensitat i antorxejos, amb longituds de flama de 15-20
m al cap i de 2-6 m als flancs. La velocitat de
propagació va arribar a un màxim de 7,7 km/h,

Figura 1 _ Àrea afectada per l’incendi de l’Empordà de juliol
de 2012. Font: DAAM (2013)

amb llançament de focus secundaris a 200-400 m
i excepcionalment fins a 1 km.
L’incendi va afectar un total de 6.417,82 ha de
terrenys forestals arbrats, 2.635,33 ha de terrenys
forestals desarbrats i 1.210,67 ha de terrenys no
forestals (principalment conreus). Els boscos de
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surera van ser la principal tipologia de bosc afectada, amb 4.097,51 ha cremades que suposen més
del 45% de la superfície recorreguda per l’incendi.

Efectes del foc sobre la surera

Gairebé el 50% de la superfície afectada per
l’incendi de 2012 havia patit incendis anteriors
els darrers 25 anys (Figura 2), essent el principal
l’incendi de 1986, que va afectar un total de
19.612 ha a la zona de l’Albera. Pel que fa a les
suredes, trobem que amb el foc de l’any 1986, hi
ha 2.273 ha amb fcc >20% i 366 ha de fcc <20%
que ja foren afectades pel foc anteriorment, en
total 2.469 ha.

La surera és considerada una espècie altament
resilient al foc, degut a la protecció que li confereix la capa de suro i a la capacitat de rebrot
d’arrel, soca i capçada (a partir de gemmes epicòrmiques). No obstant això, els boscos de surera
es troben en zones de focs freqüents i, tot i l’alta
capacitat de recuperació, els efectes sobre les
aptituds productives poden ser importants.
Els danys causats per un foc forestal en un bosc
de surera depenen:

Figura 2 _ perímetre de l’incendi de 2012 (vermell) i
àrees afectades per incendis anteriors durant els darrers 25
anys. Font: DAAM (2013)

• Del tipus de foc (Fotografies 1 i 2). Segons
Cardillo i Bernal (2003) es poden distingir els
següents tipus de foc en suredes segons la seva
intensitat:
– Incendis de baixa intensitat: focs de pastures,
típics de deveses pasturades, que afecten
l’estrat herbaci i molt poc el matollar. Els
arbres presenten algunes fulles socarrades a
la part baixa.
– Incendis de mitjana intensitat: focs que es
propaguen pel matollar jove, de poca alçària,
amb poques branques seques i en general de
cistàcies. Les tiges del matollar es cremen però
no es desintegren. Els arbres apareixen ennegrits i sense fulles, però no carbonitzats.
– Incendis d’alta intensitat: el foc es propaga
per matollar alt i envellit, amb presència
abundant de branques seques. Els arbres
poden quedar carbonitzats a una profunditat d’1-2 cm. El matollar i els petits combustibles es cremen completament i no en
queden restes.
• Del gruix de suro en el moment de l’incendi.
Aquest sembla ser el factor més important. El

Fotografies 1 i 2 _ En una mateixa vessant es pot veure com en la seva part inferior, on hi ha menys intensitat de foc,
l’afectació de les capçades és menor i les suredes rebroten tot seguit, mentre que a la part alta del vessant, on el foc arriba amb
una major intensitat, els arbres els costa més de rebrotar. Fotografies de l’incendi de l’Empordà realitzades al cap de 3 mesos de
l’incendi. Autors: Josep M. Tusell i Antoni Gorgot respectivament
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gruix depèn al seu torn de l’edat dels peus (peus
molt joves tenen menys gruix) i, en arbres adults,
dels anys transcorreguts des de la darrera lleva.
La menor probabilitat de mort de la surera en
funció del gruix de suro (anys transcorreguts des
de la darrera lleva) ja va ser exposada per Lamey
(1893) i s’ha comprovat en estudis recents (e. g.
Pausas, 1996; Catry et al., 2012).
• D’altres paràmetres, com la dimensió dels arbres,
la localització del bosc i de l’època en què es
produeix l’incendi: més vulnerabilitat com més
dimensió del peu (sembla ser que lligat a l’explotació del suro), en solanes seques o en incendis de
principis d’estiu (Catry et al., 2012). Altres estudis,
per contra, han trobat una major mortalitat en
arbres de petita dimensió i una millor recuperació
en els arbres grans (Pausas, 1996).
Els danys del foc poden afectar (Cardillo i Bernal,
2003):
• Fulles i fruits. Els danys dependran de la intensitat del foc, l’alçària de la flama i l’alçària i dimensions de la capçada. Solen haver-hi danys importants fins i tot amb focs poc intensos. No obstant
això, 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 reserves 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 55-60 ºC. 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, probablement la capa mare no haurà sofert danys. Si
el suro pràcticament s’ha consumit, s’obre i es
desprèn del tronc (Fotografia 3), el càmbium
estarà mort. En aquests casos s’observen canvis
de color a la capa mare i una olor característica de fermentat. Si la superfície de capa mare
morta és àmplia, superior al 40% de la circumferència, cal considerar 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 intensitat. En
general, en focs de baixa intensitat s’afecta més
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 aprimament del calibre de 10 mm o més
i una menor activitat vegetativa que en dificulta
la lleva. Tanmateix, el suro cremat no presenta
les qualitats físiques i mecàniques del suro sa i els
creixements dels anys immediatament posteriors
al foc són anormals, de manera que aquest suro
no serà apte per als usos de qualitat.
A més, el foc augmenta la vulnerabilitat a atacs
secundaris de plagues i malalties.

Fotografia 3 _ Danys al tronc de suro (capa mare) després
del pas de foc amb alta intensitat. Autor: Antoni Gorgot

La gestió de les suredes
afectades pel foc
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 recuperació, per la qual cosa abans
de tallar un peu cal estar segurs de la seva viabilitat futura. En general convé esperar a la primavera i fins i tot a la segona tardor posterior al foc per
valorar l’estat sanitari de l’arbrat i prendre una
decisió. Tot i que en els primers dos o tres anys ja
se sol veure clarament quins arbres han sobreviscut al pas del foc, també ens podem trobar que
fins al cap de 5 o 6 anys, o més, arbres que en un
principi havien rebrotat, finalment acaben morint
(Fotografies 4 i 5).

Fotografies 4 i 5 _ Alzines sureres que han mort 8 (dreta) i 10
anys (esquerra) després del pas de foc, tot i que els primers anys
van rebrotar. Incendi de Maçanet de la Selva de l’any 2003. Autor:
Josep M. Tusell
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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 les accions descrites
a la Taula 1.

A nivell pràctic, i des de l’òptica del propietari, és
ben cert que en general, qualsevol pell de suro,
per poc afectada pel foc que estigui, ja només
serveix per aïllaments. Per tant, la pràctica més
general és fer la lleva del suro cremat als 3 o 4

Taula 1 _ Accions de gestió de les suredes afectades pel foc. Adaptat a partir de Cardillo i Bernal (2003) i Vericat et al. (2013)

Superfície productiva
afectada i tipus de foc

Edat del suro
en el moment
del foc

Menys del 20% de la superfície de lleva afectada
Capçades poc socarrades
(0-50%)

Tipus de danys produïts

La pèrdua de suro i els danys a la
lleva previsibles són reduïts
Qualsevol

Foc baix de pastures

La mortalitat de peus és baixa
(0-15%)
En peus amb suro molt prim es
produiran petites pèrdues de capa
mare i algunes cavitats

Focs de baixa intensitat o
mitjana intensitat

La pèrdua de suro és significativa i
els danys a la lleva poden ser greus
si no hi ha calibre o l’arbre no ha
reconstituït la capçada
>6 anys1
Entre el 20 i el 40% de
la superfície de lleva
afectada

Arbres debilitats per la pèrdua de
fulles i arrels

Capçades molt socarrades
(50-100%)

La pèrdua de suro és significativa i
els danys a la lleva poden ser molt
greus. Hi ha superfícies importants
de capa mare morta

Foc de matollar vell o
alguns combustibles secs
als peus de les sureres
Foc de mitjana intensitat

La mortalitat de peus és baixa
(0-15%)

<6 anys1

La mortalitat de peus és mitjana
(30-60%)
Són previsibles danys per insectes i
fongs durant els anys posteriors

Més del 40% de la superfície de lleva afectada

> 6 anys1

Capçades totalment socarrades i defoliades (100%)
Focs amb matollar abundant o amb abundants
restes sota l’arbrat
Foc d’alta intensitat

< 6 anys1
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En funció de la superfície de
suro afectada, pot ser recomanable fer la lleva del suro cremat
als 3 o 4 anys després del pas
del foc, per començar un nou
periode productiu de suro que, si
tot va bé, podrà anar per taps.
Si la superfície de suro ha estat
poc afectada, es pot executar la
lleva normalment a final de torn.
Espera mínima de 3 anys.
Si el bosc respon amb vigor, fer
la lleva del suro cremat als 3 o
4 anys després del pas del foc,
per començar un nou periode
productiu de suro que, si tot va
bé, podrà anar per taps.
Si no, esperar més anys o fer la
lleva al torn habitual.
Si el bosc respon amb vigor, fer
la lleva del suro cremat als 3 o
4 anys després del pas del foc,
per començar un nou periode
productiu de suro que, si tot va
bé, podrà anar per taps.
Si no, esperar més anys, fins i tot
deixar créixer un torn de lleva
sencer.
Alguns arbres molt afectats
poden ser tallats per regenerar

Gairebé no queden pannes aprofita- Si el bosc respon amb vigor, fer
bles, el producte no pagarà la lleva la lleva del suro cremat als 3 o
4 anys després del pas del foc,
Mortalitat mitjana a baixa, depeper començar un nou periode
nent de la mida i salut de l’arbre
productiu de suro que, si tot va
(0-60%)
bé, podrà anar per taps.
Ocasionalment hi podria haver
Alguns arbres poden ser tallats
danys per insectes o fongs en els
per regenerar
anys posteriors
La producció de suro és nul·la. La
capa mare està destruïda gairebé
completament. L’arbre és irrecuperable per a una producció rendible.
Mortalitat alta a molt alta. Són previsibles danys per insectes i fongs
en els anys posteriors

1

Acció recomanada

Tallar l’arbre. Regenerar a partir
de rebrot de soca i si és necessari reforestar

En zones de bona qualitat amb creixements elevats de suro, aquesta edat pot arribar a reduir-se als 4 anys
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Fotografia 6 _ Estat del bosc després del pas del foc de
Maçanet el dia 15 d’agost de 2003. Autor: Josep M. Tusell

Fotografia 7 _ Estat de regeneració de la mateixa zona l’any
2012. Autor: Josep M. Tusell

anys després del pas del foc per començar un nou
període productiu de suro que, si tot va bé, podrà
anar per taps. En aquest moment, transcorreguts
3-4 anys del pas del foc, es poden apreciar millor la
magnitud dels danys i la capacitat de recuperació
de les sureres amb vista a establir els tractaments
de recuperació. Això és especialment important
en focs de mitjana intensitat. En focs d’alta intensitat amb danys molt greus a la capa mare, en
molts casos no caldrà esperar i s’abordarà la regeneració de forma immediata.

de suro, doncs hi ha menys superfície productiva
i dificulta la lleva del suro i genera majors possibilitats de provocar ferides.

Els arbres amb alguna necrosi al tronc degut al
pas del foc, si aquesta necrosi té un diàmetre
important que a l’arbre li sigui difícil de tancar,
caldria tallar-lo doncs sempre serà una entrada
de patògens i un focus de podridures que pot
afavorir que a la llarga aquell arbre caigui en un
dia de vent. Alhora, també afecta la producció

Fotografies 8 i 9 _ Passats 11 anys de l’incendi de
Maçanet de la Selva (any 2003), es poden veure rebrotades
d’alzina surera on ha tingut més vigor el nou rebrot de soca
que no pas el de capçades. En aquests casos es recomana
tallar les antigues capçades afectades pel pas del foc per
deixar espai als nous rebrots de manera que no creixin amb
inclinació. Autor: Josep M. Tusell

En general cal fixar-se també en el vigor dels
rebrots de la copa. Tot i rebrotar, si no hi ha vigor
(llargada dels brots, color i mida del fullam, etc.)
caldria tallar i regenerar de soca, que finalment
tindrà més vigor que no pas els rebrots de branca.

Un cas concret: l’experiència de
l’incendi de Maçanet de la Selva (1314 d’agost de 2003)

L’incendi va començar el 14 d’agost i es va
donar per controlat el 15 d’agost de 2003. Va
afectar unes 1.300 ha, majoritàriament forestals
poblades per pi pinyer, pinastre, roure, alzina i
sureda (Fotografies 6 i 7). A la finca de Bancells
(Maçanet de la Selva) el foc va passar a mitja
tarda i va afectar una massa de pinastre, pi
pinyer i alzina surera. Durant l’hivern posterior
al foc, es van tallar tots els pins i les alzines que
ja no van rebrotar durant la tardor i després es
va repoblar amb pinastre. Tot i això, passats 6
anys de l’incendi, encara ens trobem amb alzines
sureres que tot i rebrotar inicialment, encara avui
en dia presenten un estat poc vigorós en dues
situacions ben diferenciades:
• Els rebrots de capçada no evolucionen vigorosament des de la seva aparició la tardor posterior al foc i finalment l’arbre acaba morint.
En aquest cas, es recomana tallar l’arbre
(Fotografies 4 i 5).
• L’arbre després de rebrotar per la capçada ha
generat rebrots per la soca que presenten una
capacitat de creixement molt superior que
els rebrots de la capçada (Fotografies 8 i 9).
En aquesta situació es recomana tallar l’antic tronc cremat i donar espai al nou rebrot
que presenta un creixement molt superior.
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D’aquesta manera s’evita que l’arbre destini
recursos a mantenir viva la part aèria cremada
que no vegeta correctament i alhora, s’afavoreix que el tronc del rebrot que en el futur
serà productor sigui el màxim de recte possible
al eliminar la competència per l’espai que li
provoca el tronc cremat.

Fotografia 10 _ Vista de la zona on s’ha actuat.

Visites durant la jornada del
30 de maig de 2014
Coll de Panissars (La Jonquera, EINXN2000 Massís de les Salines).
Finca particular amb PTGMF núm. 2038 “Mas
Forn del Vidre”. Es tracta d’una finca amb reiterades afectacions per incendis en diferents anys:
1919, 1945, 1983, 1986 i 2012.
Tipologia d’incendi del 2012: vent de tramuntana
(canigonenc o de nord) amb topografia.
Emergència: incendi forestal i emergència civil per
vies de comunicació i poble afectat (El Pertús).
Estem en una zona de pas històric, cultural i d’incendis transfronterers com és el coll del Pertús-coll
de Panissars. Per fer front als incendis d’anada i
tornada entre ambdós països es planifica conjuntament els incendis transfronterers a través del
projecte amb finançament europeu PRINCALB
amb la Generalitat de Catalunya (DAAM), el
Consell General dels Pirineus Orientals i el SIVU
de les Alberes.
L’any 2006 es tractava de posar en servei una sureda abandonada (incendi més nevades) com àrea
estratègica. Un cop feta no es pot mantenir perquè
no hi vol venir cap ramader per manca d’aigua.
L’any 2012 es crema i ho tornem a posar en servei
millorant la sureda cremada però prioritzant i
intentant assegurar el manteniment amb pastura.

Fotografia 11 _ Vista de la zona est del corredor
d’infraestructures on s’actua a l’àrea estratègica del Mas de
la Comtessa.
En posterioritat a l’incendi del 2012 s’han executat treballs de prevenció d’incendis en vegetació
de sureda que no treballs de sureda (amb un cost
de 1.500 €/ha) en zona d’incendis més xarxa viària i instal·lacions ramaderes (abeuradors, filat,
passos canadencs, etc.). Es preveu el manteniment amb pastura de bestiar vacum en una
parcel·la de 170 ha (Fotografies 10 i 11).

Zona amb finques particulars
diverses amb IOF i sense IOF de
propietat força fragmentada

Es tracta d’una zona d’especial importància en
el PPP Albera i zona annexa de les Salines per
haver-hi un important corredor d’infraestructures: TGV-Autopista AP7-línia elèctrica de 400 KW
soterrada – carretera N-II. Un exemple de la seva
importància fou el foc del 2012, el qual es converteix en emergència civil per interfase urbanoforestal, en una zona de pas amb 30.000 vehicles
diaris afectats.

Figura 3 _ Zones de lleva a Panissars.
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Per la seva situació és una zona estratègica per
fer front als incendis de vent de tramuntana amb
topografia.
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Gestió prèvia: nul·la o difusa amb aprofitament
de suro.

Finques de Can Broc i Can Cosinet

Incendis previs: 1919, 1945, 1986, 2006, 2012.
Es tracta d’una zona amb alta incidència humana
que ha estat cremada històricament però mai
gestionada des del punt de vista de la prevenció
d’incendis. S’ha actuat creant les bases per una
prevenció d’incendis futura d’acord amb la planificació d’incendis del PPP feta, intentant aprofitar
els pocs ramats existents com un actor més de
tota la problemàtica dels incendis per fer-ne el
manteniment de la zona. Els treballs sobre la sureda han consistit en aclarida, selecció de rebrolls,
poda, i trituració de les restes vegetals. Allà on ho
ha permès hi hagut aprofitament de l’arbrat per
destinar-lo a biomassa amb un rendiment superior
a 60-70 tones d’estella/ha. Aquest fet ha permès
executar treballs a 900 €/ha (preus de licitació i de
base imposable) (Fotografies 12 i 13).
S’aprofiten els fons arribats per l’incendi del 2012
per fer prevenció i restauració de zones cremades
amb sureda principalment. S’han destinat els 3,6
M€ a treballar 140 km de camins, refer i arranjar punts d’aigua malmesos, instal·lar tanques
i infraestructures ramaderes, i unes 600 ha de
treballs sobre vegetació.

Es tracta de dues finques veïnes separades per
la carretera que porta a Darnius des de La
Jonquera. Les dues finques van ser afectades el
mateix dia però en situacions ben diferents.
A Can Broc, la sureda va ser pelada just dos mesos
abans del pas del foc i anteriorment havia estat
estassada per facilitar els treballs de la lleva del
suro. En aquesta finca el foc va tenir un comportament de capçades i a partir de les capçades
baixava fins a terra. La propagació del foc per les
capçades va ser molt ràpida a causa del fort vent
que bufava aquell dia i als corrents d’aire que
es produïen sota les capçades al no haver-hi un
estrat arbustiu que el frenés. Després de cremar
la capçada, el foc baixava a terra pels troncs i
acabava de cremar tot el combustible disponible.
L’any següent després del pas del foc, es va fer
una franja lateral a la carretera on es van retirar
els arbres morts i es van respectar els arbres que
en aquell moment presentaven rebrotades de
capçada (Fotografies 14 i 15). Avui en dia, podem
comprovar com alguns dels arbres que es van deixar, actualment bé ja s’han mort, bé presenten
un estat poc vigorós.
A la finca de Can Cosinet, les alzines sureres
presentaven una pela d’11 anys. Al estar més
protegits, l’afectació del pas de foc va ser menor
doncs no hi havia els corrents d’aire sota capçada que es van produir a la finca de Can Broc.
Actualment, els arbres presenten un vigor molt
superior a la finca anterior (brotades més generoses i de colors més intensos) i l’estrat arbustiu
també s’ha desenvolupat amb força. En els propers anys cal realitzar treballs de selecció dels
peus i estassada del matoll i posteriorment la
lleva del suro cremat.

Fotografia 12 _ Treballs de trituració de la fusta per a biomassa.

Fotografia 13 _ Actuacions realitzades després del foc de
2012.

Fotografia 14 _ Franja executada després del pas del foc a
Can Broc. Autor: Josep M. Tusell
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Fotografia 15 _ Arbre que ha mort tot i rebrotar inicialment
i que es va respectar en el moment de fer la franja. Autor: Josep

Fotografia 16 _ Sureda de Can Cosinet.

Autor: Josep M. Tusell

M. Tusell

Mas Gallach
Aquesta finca i la parcel·la visitada ja va ser
afectada pel foc de l’any 1986. Es tracta d’una
zona molt vulnerable als vents de tramuntana
la qual s’havia anat recuperant el seu potencial
forestal després de l’incendi del 1986. El foc del
2012 va afectar la sureda tot i que no hi va provocar una gran mortalitat dels peus (Fotografia
17). En l’actualitat , la propietat de la finca que
ja disposa d’un ramat de bestiar boví, proposa
la transformació del model de producció actual
basat únicament en la producció de suro a un
model mixt que incorpori la producció en pastures i alhora, aquesta transformació a pastures
i deveses afavoreixi la creació d’un paisatge en
mosaic, trenqui la continuïtat de la massa boscos
i ajudi a la conservació dels boscos mitjançant la
ramaderia (Fotografia 18). Actualment s’hi faran
treballs de desbrossat i eliminació del matoll, de
selecció de peus tot eliminant els arbres cremats
amb ferides, els arbres de petits diàmetres i tot
respectant els arbres amb un suo gruixut i de
qualitat i també respectant els rebrots de qualitat en un marc de 6 a 10 metres en funció del
diàmetre dels arbres.

Fotografia 17 _ Estat de la sureda després del foc del 2012
a Mas Gallach. Autor: Josep M. Tusell

Fotografia 18 _ Camps i vista general de la finca Mas
Gallach que es vol orientar cap a pastures. Autor: Josep M. Tusell
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Amb vistes al futur
El foc és un element inherent dels sistemes
forestals mediterranis. Entenent aquesta realitat,
l’objectiu de la gestió (dels boscos, del paisatge
en general) ha de ser integrar aquest element de
forma que causi el mínim dany possible.
En el cas dels paisatges dominats per la surera, i
sobretot a l’àmbit de l’Empordà, s’estan suggerint recentment línies de gestió per fer les suredes més resistents i resilients al pas del foc (veure,
per exemple, Nebot et al., 2013). Aquestes línies,
en terrenys forestals, passen per considerar dues
escales de treball (Piqué et al., 2012):
Escala de rodal
• Fomentar la resiliència natural d’aquestes formacions 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’estructuració 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.
Escala de paisatge
• Actuacions puntuals específiques de defensa
contra incendis associades a maniobres d’extinció: Punts Estratègics de Gestió (PEG), faixes
de baixa càrrega de combustible o faixesauxiliars ancorades en camins, que ajuden al serveis
d’extinció a realitzar maniobres més segures
per tal de limitar la potencialitat dels GIF.
• Actuacions de conformació d’una matriu de
coberta forestal amb una estructura que dificulti el desenvolupament i propagació de
GIF i que també contribueixi indirectament
a incrementar les oportunitats i capacitat de
l’extinció:
• Utilització dels models amb objectiu preferent de prevenció d’incendis en zones especialment sensibles al foc. Per exemple, en el
cas de la surera, models adevesats. Es tracta
d’estructures actualment molt poc emprades
fora de l’àmbit comú de les deveses del SW de
la Península Ibèrica i que pot ser interessant
recuperar a Catalunya.
– Més freqüència de tractaments per mantenir una estructura de baixa vulnerabilitat
(estassades).
– Tractaments específics d’eliminació de restes de tallades.

D’altra banda, considerant el paisatge en la
seva globalitat, la integració del foc passa per
recuperar el mosaic agro-forestal, mitjançant la
recuperació d’àrees de conreu, en les zones suficientment planeres i on fins fa poques dècades ja
hi eren. D’aquesta manera s’evita la continuïtat i
homogeneïtat de la coberta forestal.
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Gestió, tractament i
comercialització dels
productes de la sureda

Inauguració de la nova empresa Quality Suber
Roser Mundet Juliol _ Enginyera de Forests. Cooperativa Serveis Forestals
Xavier Vila Roura _ Enginyer Tècnic Forestal. Cooperativa Serveis Forestals

RESUM

La producció de suro és, i ha estat tradicionalment, un dels productes més importants dels boscos mediterranis. En aquests darrers anys, l’aparició de plagues com el corc del suro que ha produït pèrdues molt
importants en el rendiment pel que fa a qualitat del producte, les dificultats en la comercialització del
producte acabat final, els baixos preus de la matèria prima i l’aparició d’alternatives com els taps de
plàstic i metàl·lics, han provocat una reducció de les superfícies gestionades i una pèrdua del potencial
productiu de les masses de sureda. Per aquest motiu, des de l’empresa Quality Suber SL (formada per
propietaris forestals i per l’empresa Corcho del País) es potencia un sistema de tria del suro català que
permeti la seva industrialització i alhora, la seva màxima valorització. Aquest article és el resum de la
jornada amb què es va donar a conèixer aquesta empresa que treballa amb l’objectiu de fer rendible
econòmicament la gestió de les suredes de Catalunya i promoure la gestió de les hectàrees de sureda
actualment abandonades per poder oferir una quantitat important de suro català al mercat.

Introducció i antecedents
Els boscos de Catalunya produeixen menys del
2% del suro mundial en unes 68.000 ha de
suredes segons el Mapa de Cobertes del Sòl de
Catalunya, 4a edició (CREAF, 2009) concentrades
a la província de Girona i nord de Barcelona. A
diferència de la resta de suredes del món ubicades en zones de devesa i d’influència atlàntica, el
suro català es produeix en boscos amb més pendent, amb major densitat d’arbrat i en un clima
més extrem el que dóna com a resultat un suro
de major densitat (pel seu creixement més lent)
que es pela cada 12-14 anys, enfront dels 9-10
anys que es pela a la resta del món.
Aquestes característiques fan que el suro català
no sigui tan homogeni com la resta, amb un percentatge major de pèrdua, però les pannes que
són realment bones donen uns taps d’una qualitat superior, que són molt apreciats per a tapar

els grans vins de guarda, ja que suporten millor
el pas del temps, permeten una transpiració del
vi més lenta i homogènia en el temps, tenen un
comportament més homogeni entre totes les
ampolles del mateix lot i es trenquen menys en
la seva extracció al cap dels anys.
De totes maneres, tot i que Catalunya concentra
una bona part de la producció mundial de taps
de cava i un percentatge important de taps naturals i tècnics per al tapament de vi tranquil, el
suro de què es proveeix aquesta indústria prové,
en més d’un 90% dels casos, d’Extremadura,
Andalusia i Portugal on s’extreuen i es bullen les
pannes de suro al cap de 6 mesos. Així doncs, la
indústria catalana es dedica a picar les pannes de
suro foraster o simplement a marcar taps fabricats per altres i a comercialitzar-los.
Amb l’objectiu d’impulsar l’aprofitament i la valorització del suro català i incorporar els productors
en la preparació i valoració del producte, el
maig de 2013 representants de Serveis Forestals,
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cooperativa vinculada al Consorci Forestal de
Catalunya, de l’Associació de propietaris forestals
del Montnegre-Corredor i del Grup Corcho del
País, SA, van constituir QUALITY SUBER, SL.

Distribució i producció de les suredes
a Catalunya

Així doncs, Quality Suber és fruit de la col·
laboració entre la propietat forestal i la indústria,
en aquest cas Corcho del País, empresa que va
néixer fa uns 25 anys i que s’ha especialitzat en
suro català, adaptant els seus processos productius amb l’objectiu d’aprofitar pannes amb certa
presència de la plaga del corc i aprofitar suro
d’alta densitat.

Com s’ha avançat, segons el Mapa de Cobertes
del Sòl de Catalunya (2009), la superfície d’alzina
surera a Catalunya arriba gairebé a les 70.000 ha
el que representa un 5% de la superfície forestal
de Catalunya. La meitat d’aquesta superfície està
en producció, un percentatge molt semblant al
de la superfície de sureda planificada (50%).

Distribució i producció de l’alzina
surera a nivell mundial

D’aquesta superfície que actualment es troba en
producció, més d’un 20% està certificada sota
l’esquema PEFC (Programm of Endorsment of
Forest Certification Schemes). PEFC és el sistema
de certificació de la sostenibilitat del producte
més implantat a nivell mundial, fet que suposa
també un valor afegit a nivell d’un mercat cada
cop més sensibilitzat i abocat a polítiques de
compres verdes i responsabilitat social i ambiental. Cal destacar que el soci transformador de
Quality Suber també té implantada la Cadena de
Custòdia sota el mateix sistema i va ser el primer
a aconseguir-lo a nivell d’Espanya.

La majoria de suredes se situen al sud-oest d’Europa o al nord d’Àfrica, per tant, es pot dir que
la producció de suro és típicament mediterrània.
Com es pot apreciar a la Taula 1, la majoria de les
suredes es troben a la península Ibèrica, i pràcticament la resta als països del Magrib (Taula 1).

Actualment s’extreuen entre 3.000 i 4.000 t de
suro cada any, majoritàriament a les comarques
gironines, tot i que el potencial productiu de suro
a Catalunya es xifra en unes 8.000 tones anuals. La
davallada en la producció s’explica per l’abandonament dels últims anys que han patit les suredes
i la baixada de la producció per hectàrea.

Distribució de l’alzina surera i
producció de suro

A la península Ibèrica, la surera apareix en tot
Portugal i tot el sud-oest d’Espanya i té una presència important a la província de Girona i part
de Barcelona. A altres indrets de la península
només apareixen masses aïllades.

Gestió i silvicultura de les suredes a
Catalunya
Tradicionalment les suredes es gestionen com
a masses irregulars amb un torn de pela de 14
anys, amb l’objectiu de produir suro de la millor
qualitat possible, doncs és l’únic producte que
produeix un benefici econòmic.

Taula 1 _ Distribució de la superfície i producció de suro a nivell mundial.

País

Superfície de sureda (ha)

% sobre total superfície

Producció (tones)

% sobre total produït

Portugal

725.000

33

185.000

54

Espanya

510.000

23

88.000

26

Itàlia

225.000

10

20.000

6

França

22.000

1

5.000

2

Algèria

460.000

21

15.000

4

Marroc

198.000

9

18.000

5

Tunísia

60.000

3

9.000

3

TOTAL

2.220.000

100

340.000

100

Font: Parejo, 2010.
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Taula 2 _ Corbes ideals de distribució diametral per al suro proposades per a Catalunya.

CD (cm)
Pita (1995)

1

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Total

-

-

218

145

109

73

36

36

-

-

-

617

DARP (1986)1

-

263

179

108

76

56

41

32

28

-

-

783

IML (2000)1

200

150

100

90

60

40

25

20

10

5

3

703

Montero (2008), basada en
Frigola (1996) i Granyer i
Meya (2002)

100- 71130 93

5166

3747

2634

1924

1317

1012

7-9

5-6

4-5

ORGEST, qualitat mitjana
(Vericat et al., 2013)2

130

65

50

40

30

25

20

5

1

90

3

246316
455

Tusell i García, 2008. 2 CD sota suro

Existeixen nombroses propostes de distribucions
ideals d’aquestes masses irregulars d’aplicació
a Catalunya (Taula 2). En tots els casos, es pot
diferenciar el número de peus no productius (CD
de la 10 fins a la 25) que pot oscil·lar entre 350550 peus/ha, i el número de peus productius (a
partir de la CD 25) entre 230-250 de peus/ha. Cal
tenir en compte però que els models de distribució ideal sempre són només orientatius (Tusell i
Garcia, 2008).
Les tallades de selecció es realitzen amb l’objectiu de regular la densitat i la regeneració.
Concretament, amb aquestes intervencions es
busca:
• Afavorir la presència del regenerat per perpetuar la massa i una producció futura de suro.
• Millorar la massa per tant la qualitat del suro
resultant.
En la majoria dels casos, el criteri de tallada no
depèn de les densitats a mantenir en funció de la
classe diamètrica, sinó que es regeix per criteris
fitosanitaris, de qualitat de la pell, de vigorositat
i de distribució espacial.
Els treballs de gestió de la sureda es reparteixen
segons l’esquema temporal de la Taula 3.
Taula 3 _ Model silvícola de la sureda.

Any

Treballs

n

Estassada de sotabosc total o
per corriols

n+1

Pela de suro i despelagrinatge
Tractament fitosanitari

n+2

Aclarida de millora

n+5

Ratllat del suro

n + 14

Estassada de sotabosc

n + 15

Pela de suro i despelagrinatge
Tractament fitosanitari

Font: Tusell i Garcia, 2008.

Fotografia 1 _ Sureda en producció.

Treballs de millora i aprofitament
de suro a la finca Can Gairís
Característiques de la finca
Can Gairís és una finca situada entre Sant Feliu
de Buixalleu i Riudarenes (La Selva), que es troba
entre els 150 i 500 m per sobre el nivell del mar
i està coberta principalment per alzina surera.
La finca disposa de Pla Tècnic de Gestió i Millora
Forestal (PTGMF) i certificat de gestió forestal
sostenible (certificat PEFC).
L’any 1994 va patir un incendi que va cremar tota
la finca, amb la qual cosa, uns 3 o 4 anys després
es va haver de pelar tot el suro cremat, sense
obtenir-ne cap rendiment econòmic, ja que un
cop cremat, el suro no serveix per a la indústria
del tap. També es van tallar les sureres que havien mort o havien quedat massa afectades pel foc.
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L’objectiu principal de la finca és la producció de
suro de la màxima qualitat possible, per la qual
cosa són necessaris diferents treballs de millora,
afavorint una correcta densitat de la sureda.
Tota la superfície de sureda està dividida en 9
unitats d’actuació, amb l’objectiu que cada any
o cada dos anys es pugui pelar una d’aquestes
unitats.
Durant l’estiu de 2013 es va pelar la unitat d’actuació 1 de 26,38 ha.

Treballs previs a l’aprofitament del suro
Tal com s’ha comentat, després del pas del foc
es va pelar tot el suro cremat i es van tallar totes
les alzines sureres que havien mort, quedant una
densitat d’uns 439 peus/ha, amb la distribució
diametral que es mostra a la Taula 4.

CD

Densitat (peus/ha)

Àrea basal (m2/ha)

10

37

0,29

15

39

0,69

20

92

2,89

25

69

3,39

30

132

9,33

35

55

5,29

15

1,88

TOTAL

439

23,76

Aprofitament del suro
De les 26,38 ha se’n va obtenir un total de 30.370
kg de suro, dels quals només un 4,64% va resultar ser suro de qualitat. La resta es va haver de
destinar a rebuig, incloent-hi 402 kg que corresponien a suro cremat que havia quedat pendent
de pelar la darrera vegada.
Tot el suro es va vendre a Quality suber, a través
de la qual el suro de rebuig es va vendre en verd
a client final i el suro de qualitat es va quedar en
dipòsit a les instal·lacions que disposa l’empresa.
El fet que el suro fos de tan baixa qualitat, degut
als efectes de l’incendi succeït anys enrere, va fer
que els costos de pela i de transport superessin
els ingressos aconseguits amb la venda del suro.

Taula 4 _ Distribució diametral després de la tallada dels
suros morts.

40

Just abans de fer la pela del suro es va fer una
estassada localitzada només al voltant dels suros
i es van fer corriols per poder-hi accedir amb més
facilitat.

A la Taula 5 es mostra el balanç d’ingressos i
despeses de la pela del suro. Cal tenir en compte
que el preu del suro de qualitat és el preu de
referència per aquest tipus de matèria primera,
però fins ara aquest suro ha estat en repòs i és a
partir d’ara que es posarà a la venda.

Taula 5 _ Valoració econòmica de l’aprofitament del suro.

Tipus de suro

Quantitat (kg)

Preu (€/kg)

Total ingressos (€)

Suro de qualitat

1.409

1,80

2.536,20

Suro de rebuig

28.559

0,43

12.280,37

402

0,24

96,48

Suro cremat
Total ingressos

Total despeses (€)

14.913,05

Cost pela, repàs pistes i
transport fins Quality Suber

30.370

0,60

18.222

Triatge

30.370

0,026

789,62

Transport suro rebuig (*)

28.559

0,03

856,77

Transport suro cremat (*)

402

0,03

12,06

Total despeses
Resultat
(*) Transport fins client final
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Mercat del suro a Catalunya
Una indústria capdavantera a nivell
mundial
El suro és utilitzat per a la fabricació d’una gran
varietat de productes, però l’ús més clàssic i el més
important des d’un punt de vista econòmic és el
tapament de vins i caves, i és que el tap de suro
natural és el producte que actualment permet
una major valorització de la matèria primera. A
Catalunya, la indústria de taps concentra més del
95 % de la facturació global del sector (210 M€/
any), i el 5% restant el generen indústries orientades al món de la decoració i altres especialitats.

Fotografia 2 _
Elaboració del tap de
suro natural.

El sector del suro català ha sofert diferents crisis,
la darrera poc abans dels anys 2000 amb la irrupció dels tapaments alternatius (silicona i rosca)
que van produir una pèrdua de quota i una davallada de vendes. El sector del vi però, ha crescut
a raó de 500 milions d’ampolles anuals. Això,
juntament amb una davallada dels tapaments
alternatius gràcies al desenvolupament dels taps
tècnics i dels controls del TCA (gust de suro), i
l’aposta del sector per la eco-innovació i l’avenç
cap a la sostenibilitat, ha permès, malgrat la crisi,
recuperar quota de mercat enfront del tap de
silicona bàsicament.
Pel que fa al pes específic de la indústria catalana
en el sector del tapament, a escala mundial s’estima que el 10-15% dels taps per vins tranquils i
més del 60% dels taps per cava i vins escumosos
es fabriquen a Catalunya, i que el 50% de la producció catalana es dedica a l’exportació.
A l’entorn del suro hi ha, doncs, una indústria
important, la localització a Catalunya de la qual,
tant a nivell de proveïdors com de fabricants, és
principalment la Selva, Gironès i Baix Empordà.

Es tracta d’una indústria centrada majoritàriament
en la segona transformació (fabricació de tap a
partir de pannes preparades) i també en la finalització i comercialització de producte ja elaborat.

Procedència del suro
El fet que una part molt important de les indústries catalanes s’hagi especialitzat en les etapes
finals del procés de producció, juntament amb
l’empitjorament de la qualitat del suro per
la plaga del corc, la competitivitat pel que fa
a costos de la matèria primera de zones com
Extremadura i Andalusia, el tancament d’empreses degut al procés de concentració del sector i
la incapacitat de diferenciar a nivell de mercat
el valor afegit del suro local; ha portat en els
darrers quinze anys a una reducció del volum de
compres a boscos catalans. Si a Catalunya a finals
dels 1990 hi havia més d’una dotzena de compradors de suro directament a bosc, actualment
aquest número s’ha reduït a tres. La resta compra
suro principalment d’Extremadura, Andalusia i
Portugal.
Cal assenyalar que la importació d’una gran
quantitat de suro representa un punt feble per
l’impacte del cost del transport en una matèria
primera que suposa prop del 70% dels costos de
producció del tap, i per això diferents empreses catalanes han manifestat el seu interès en
proveir-se de suro a Catalunya. Això milloraria
encara més la petjada de carboni dels taps i
possibilitaria reduir les importacions d’Andalusia, Extremadura o Portugal, amb el conseqüent
impacte en la millora de l’escandall de costos.
Aquest és precisament l’objectiu que persegueix
Quality Suber.

Quality Suber, una iniciativa
pionera per impulsar
l’aprofitament i la valorització
del suro català
Tal com s’ha explicat al primer punt, Quality
Suber és fruit de la col·laboració entre la propietat forestal i la indústria i neix amb l’objectiu
de garantir i millorar el procés de compra, preparació i comercialització del suro dels boscos de
Catalunya. Concretament, el que es pretén amb
la creació de Quality Suber és:
• Impulsar l’aprofitament i consum de suro català.
• Sumar sinergies entre productors i indústria
per fer front a reptes comuns: problemes sanitaris, concentració de l’oferta, valorització del
subproducte, etc.
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• Avançar cap a una integració vertical per millorar aspectes importants com són el finançament de la compra de matèries primeres (suro
en cru) gràcies a la implicació dels productors
en la preparació i comercialització d’un producte de més valor afegit i la sortida al mercat del
producte elaborat al eliminar-se, en el procés
de preparació de les pannes, les restriccions
tecnològiques que dificulten l’aprofitament del
suro català per part de la indústria local.
• Programar l’oferta de suro del país a llarg
termini i arribar a acords de subministrament
plurianuals amb la indústria.

Procés productiu i funcionament de
la nova empresa

Fotografia 3 _ Suro amb presència de fluixetat.

El procés productiu de Quality Suber engloba les
següents fases que es descriuen a continuació:
l’entrada de suro, el triatge, l’emmagatzematge,
la preparació del suro i la comercialització tant
del suro de rebuig com del suro de qualitat apte
per a la fabricació de taps.
Per tal de reflectir els aspectes més rellevants de
cadascuna d’aquestes fases, el primer que es va
fer, abans de començar la primera campanya de
Quality Suber (estiu de 2013), va ser elaborar un
contracte tipus entre l’empresa i el proveïdor.
L’objecte d’aquest contracte, que es va utilitzar
per tota la campanya, era la compra i tractament
de suro d’edats compreses entre 13 i 16 anys procedent de les finques dels diferents proveïdors.
a) Entrada i triatge del suro:
Un cop pactada l’entrada de suro amb el proveïdor,
aquest es responsabilitza de l’aprofitament i el
transport del suro fins a les instal·lacions que Corcho
del Pais posa a la disposició de Quality Suber, al
municipi de Santa Coloma de Farners, i a la bàscula
d’aquestes mateixes instal·lacions es pesa.
A mesura que va entrant el suro, i de forma el més
immediata possible després de ser pesat, un equip
de professionals amb experiència va fent el triatge
per tal de separar el suro segons dues tipologies:
suro de qualitat i suro de rebuig. En cas que s’hagi
especificat en el contracte, també es pot separar
el pelegrí que és apte per pessebres.
La classificació del suro es basa en el seu aspecte visual, i s’assigna la classificació de rebuig a
aquell suro que presenta gran quantitat de galeries produïdes pel corc, molt de gra terrós o gra
llenyós, molt fluix, important presència de formiga, marques molt pronunciades provocades per
l’elevat contingut d’humitat i també les culasses
(Fotografies 3 i 4).
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Fotografia 4 _ Suro amb presència de gra terrós i alguna
incrustació llenyosa.

En tot cas, el cost d’aquesta tria és suportat per
Quality Suber, sempre i quan el percentatge de
suro bo sigui com a mínim del 40%. En el cas de
percentatges inferiors, el proveïdor s’obliga a
pagar part del cost de la tria segons un escalat
establert.
b) Emmagatzematge i fase de repòs:
Un cop feta la tria, el suro de qualitat s’agrupa en
piles al pati en el qual haurà d’estar com a mínim
6 mesos per tal que el suro s’estabilitzi i, en contacte amb l’aire, perdi part de les substàncies
volàtils que són perjudicials (Fotografia 5). És el
que es coneix com a fase de repòs. Un cop passats
aquests mesos, les pannes s’agrupen formant fardells d’uns 600 kg per tal de poder-se submergir
després al ‘perol’ on tindrà lloc la cocció.
Pel que fa al suro de rebuig i al pelegrí, el proveïdor pot escollir entre dues opcions:
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Fotografia 5 _ Pila de suro de qualitat.

Pel que fa al suro de rebuig:
• Vendre el suro en verd a client final.
• Deixar-lo en dipòsit a Quality Suber per a un
posterior tractament, valorització i comercialització a partir dels 3 mesos de l’entrada al
pati. En aquest cas, es pot oferir una millora
del preu respecte la venta del suro en verd.
Pel que fa al pelegrí:
• Vendre el suro en verd, juntament amb el
rebuig, a client final.
• Seleccionar el més bo apte per pessebre i
decoració nadalenca i guardar-lo pel seu tractament i valorització. En aquest cas, el preu
també és superior al del suro de rebuig.

Fotografia 6 _ Procés de cocció del suro.

El suro de rebuig es premsa i es lliga formant fardells també d’uns 600 kg, els quals es destinen a
client final si es venen en verd, o s’agrupen també
en piles si es queden en dipòsit.
Cal destacar que l’empresa disposa d’una assegurança d’incendis i robatori per cobrir possibles
eventualitats a les instal·lacions.
c) Bullit i reclassificació:
Després del període d’estabilització, s’inicia el procés de transformació de la panna amb la primera
cocció (Fotografia 6). Aquesta té com a objectiu
netejar les pannes, eliminar substàncies hidrosolubles i microorganismes, augmentar l’espessor
de la panna, reduir-ne la densitat, millorar la flexibilitat i aplanar-les. Amb aquest procés, que es
realitza amb aigua neta a 98ºC durant més d’una
hora, s’incrementa la resistència del suro a l’atac
de fongs i s’aconsegueix suro més tou i elàstic que
es pot tallar posteriorment amb gran facilitat.
Un cop finalitzada la cocció, es procedeix al
retallat del suro (Fotografia 7), que consisteix a
retallar les rebaves (les vores que sobresurten de
la panna) per aconseguir unes pannes més planes,
a la vegada que també es deixa al descobert un
tall llis i net de les vores per poder-lo examinar
i diferenciar per qualitats. Després d’això el suro
es posa sota una premsa per acabar-lo d’aplanar
(Fotografia 8).

Fotografia 7 _ Procés de retallat de les rebaves just després
del bullit.

Fotografia 8 _ Premsat de les pannes.
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El proper pas és la reclassificació de les pannes
segons la seva qualitat, entenent-se aquesta com
el resultat final de dues característiques diferents
(el calibre i l’aspecte), les quals condicionen la utilitat industrial del suro. El calibre ve definit com el
gruix de la panna en el sentit radial, i el constitueixen la suma dels diferents creixements anuals. En
funció d’aquest paràmetre, la classificació que en
resulta és la que es mostra a la Taula 6.

Repòs en cru

Bullit

Retallat

Premsat

Taula 6 _ Classificació del suro per rang de calibre.

Nom classe

Abreviatura

mm

P

10-28

Imperial

IM

29-33

Model

MO

34-47

Gruixut

GR

> 48

Prim

Classificació

Premsat i enfardat

Figura 1 _ Procés de
preparació del suro.

L’aspecte és avaluat per un professional altament
qualificat que, en funció del grau de presència
de galeries produïdes pel corc o per la formiga,
presència de gra terrós o gra llenyós i fluixetat
(els porus queden oberts), classifica el suro en
bo (apte per a la fabricació de taps de qualitat)
o flac. En cas que es detectin pannes amb elevat
contingut d’humitat (verd) aquestes es posen
dins de l’assecador a uns 70 ºC durant 10 dies. Les
marques provocades pel verd també són motiu
per classificar el suro com a flac.

Resultats de la primera campanya

Per últim, les pannes de la mateixa classe (calibre
i qualitat) s’agrupen, es premsen i es lliguen formant fardells, d’uns 550-600 kg, per facilitar el seu
emmagatzematge i comercialització (Fotografia
9). Aquests fardells, que han sortit de la cocció amb
una humitat del 30% aproximadament, s’han de
deixar reposar d’1 a 4 setmanes per baixar la humitat a un 16 % aproximadament. En aquest repòs
les pannes s’acaben d’aplanar. L’emmagatzematge
ha de ser en un lloc net, sec, fresc i amb una lleugera ventilació per evitar problemes de TCA inadmissibles en la indústria del tap de vi.

D’aquesta taula es desprèn que el percentatge de
suro de qualitat va ser al final de campanya del
30,28%, essent aquest percentatge més del doble
del que s’obtindria a altres empreses compradores.

Tot el procès del suro un cop realitzat el triatge,
es resumeix a l’esquema de la Figura 1.

Durant la campanya del 2013, la quantitat total
de suro entrat a Quality Suber, a les instal·lacions
de Santa Coloma de Farners, va ser d’1.020 tones.
També es van entrar 135.220 kg directament a client final classificats segons dues categories: suro
de qualitat i suro de rebuig.
A la Taula 7 es pot apreciar la quantitat entrada
per cada tipologia de suro:

Agraïments
Volem agrair la col·laboració de Francesc Pla, de
Corcho del Pais, i de Miquel Massaneda, gestor
de la finca Can Gairís visitada durant la jornada,
pel seu temps de dedicació i per aportar-nos una
part important de les dades exposades a l’article.

Taula 7 _ Quantitat de suro entrat a Quality Suber segons tipologia.

Tipologia de suro
Suro de qualitat
Suro de rebuig

Suro entrat a client final
(kg)

308.833

9.728

Deixat en dipòsit

149.252

Venut en verd

547.345

123.792

Pelegrí deixat en dipòsit

7.533

-

Suro cremat (venut en verd)

6.833

1.700

1.019.796

135.220

TOTAL
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Suro entrat al pati de Quality Suber
(kg)
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Fotografia 9 _ Fardells de
suro ja preparats per a la seva
comercialització.
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