
Del 10 d’abril al 
5 de juny de 2015

XXXII 
JORNADES 
TÈCNIQUES 
SILVÍCOLES 
EMILI GAROLERA

Les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera es vénen cele-
brant per iniciativa del Consorci Forestal de Catalunya (CFC) des 
del 1984, havent contribuït de forma decisiva a augmentar els 

coneixements forestals pràctics de nombrosos silvicultors i professio-
nals. El Centre de la Propietat Forestal, des de la seva creació, ha do-
nat suport a l’organització i difusió de les Jornades. Igualment, altres 
centres i entitats relacionades amb el sector forestal (CTFC, CREAF, 
UdL, Col·legis professionals, Escoles de Capacitació Forestal, Associa-
cions,...) col·laboren en diferent mesura a la realització d’aquestes 
Jornades. La consolidació de les jornades com una activitat de forma-
ció queda palesa amb la incorporació d’aquestes al Programa Anual de 
Transferència Tecnològica del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural i amb el reconeixement per part de 
la Universitat de Lleida amb tres crèdits de lliure elecció.

L’objectiu de les jornades és donar una formació pràctica, el més 
àmplia possible, sobre la gestió dels boscos i la silvicultura de 
les diferents espècies forestals, i presentar in situ experiències 

relatives a la planificació de la gestió, tractaments silvícoles, gestió 
i aprofitaments d’espècies forestals, introducció d’espècies i planta-
cions, alternatives de gestió, mercats i productes, etc.

Any rere any, a les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garole-
ra s’aposta per una major especificitat en cada jornada, po-
sant èmfasi en els aspectes tècnics i econòmics de la gestió 

i la silvicultura de les espècies forestals tractades. Tanmateix, en 
el marc d’una creixent col·laboració transpirinenca, es fomenta la 
participació conjunta amb silvicultors i tècnics d’ambdues bandes 
del massís pirinenc.
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Organitza: Col·laboren: Patrocinen:

– Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
– Universitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
– Col·legi i Associació d’Enginyers de Monts/Forests de Catalunya
– Pau Costa Foundation
– BOSCAT
– Col·legi d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya

PALETS J. MARTORELL, S.A.
CTRA. DE GIRONA, KM 19 - APARTAT DE CORREUS 30

17430 SANTA COLOMA DE FARNERS / GIRONA

   XXXII  JORNADES  TÈCNIQUES  SILVÍCOLES  EMILI  GAROLERA
Del 10 d’abril al 5 de juny de 2015



La baixada de la producció natural de tòfona negra (Tuber melanosporum) els últims 
anys, tant per canvis ambientals com socials, així com la recerca d’altres activitats 
productores de caire no fuster, ha animat a molts propietaris a invertir en la plantació 
d’arbres micorizats amb tòfona (principalment alzines i roures). Les primeres planta-
cions es van fer a Catalunya els anys 80, però hi havia poca informació i molta incre-
dulitat, i no hi va haver continuïtat. En un segon període de plantacions, a partir de 
l’any 2000, amb l’assessorament i seguiment del Centre Tecnològic, el creixement de 
superfície destinada a tòfona negra ha estat més o menys constant a tota Catalunya 
i actualment es compta amb molta més informació i experiència sobre aquest cultiu. 
S’analitzarà l’evolució d’aquestes plantacions arreu del territori i la seva productivi-
tat actual. S’analitzarà alhora la situació de mercat, els reptes per una bona gestió 
d’aquestes plantacions per l’augment de producció i les oportunitats de futur. La 
jornada es desenvoluparà a una finca cremada durant els incendis del 98 al Solsonès, 
on es van realitzar una de les primeres plantacions de la segona època.

Recollida de documentació 
9.00 - 9.15 h

Lloc de trobada
Sala d’Actes del Seminari CTFC 
(Pujada del Seminari s/n). 
Solsona (Solsonès)

Coordinadors
_ Pere Muxi Rubio. Enginyer 

Tècnic Forestal. Tubericultor 
(La Tofonera)

_ Daniel Oliach Lesan. Enginyer 
de Forests. Responsable Àrea 
productes forestals no fusters

_ Josep Capó Nin. Tècnic 
Superior en Gestió i 
Organització de Recursos 
Naturals. Tècnic Cooperativa 
Serveis Forestals a la 
Catalunya Central

Durada: matí
Dinar: Solsona

JORNADA 1
divendres 10 d’abril

Producció de 
tòfones al Solsonès

ACTE
INAUGURAL 
Sr. Antoni Trasobares 

i Rodríguez, director 
general de Medi Natural i 
Biodiversitat del DAAM

Sr. David Rodríguez i González, 
alcalde de Solsona

Sr. Josep M. de Ribot i Mundet, 
president del Centre de la 
Propietat Forestal

Sr. Rosendo Castelló i Pujol, 
president del Consorci 
Forestal de Catalunya

Hora d’inici 9.15 h 

Lloc de trobada Sala 
d’actes del Seminari CTFC 
(Pujada del Seminari s/n). 
Solsona (Solsonès)

Recollida de documentació 
9.30 - 9.45 h
Lloc de trobada  Restaurant 
Can Vila. Crta. Besalú a 
Figueres (N-260), Km 50.2 (Alt 
Empordà)

Coordinador
_ Carles Furriol Fornells.  

Enginyer Tècnic Forestal /
Enginyer de Forest. Tècnic de 
l’administració i propietari 
forestal.

Durada: matí 

Dinar: Cabanelles

Jornada organitzada en 
col·laboració amb el Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Forestals 
de Catalunya 

L’objecte de la jornada és veure i discutir in situ 
els avantatges i/o desavantatges de la introduc-
ció de ramaderia extensiva en les finques fores-
tals, amb les premisses actuals del sector.

Es visitaran diverses parcel·les d’unes finques 
forestals, inicialment sense vocació ramadera 
en les que s’ha introduït un ramat de 200 caps 

de boví en els darrers 5 anys. Durant la visita 
es descriuran els diversos passos seguits tant 
administratius (permisos, autoritzacions i con-
tractes) com d’infraestructures: filats, abeura-
dors, camins i recuperació de prats.

En aquest cas, la gestió del ramat correspon 
únicament al ramader. El propietari manté la 
gestió silvícola de la finca que pot quedar influ-
enciada en alguns aspectes per l’aprofitament 
pastoral del sotabosc.

Introducció de ramaderia en finques 
forestals. Cessió de l’aprofitament pastoral

JORNADA 2
Divendres 17 d’abril



Recollida de documentació 
9.30 - 9.45 h

Lloc de trobada
Aparcament del restaurant 
“Cal Peyu”. Ctra C-17 (antiga 
N-152), km 70 a Les Masies de 
Voltregà (Osona)

Coordinadors
_ Joan Carles Àngel 

Hernández. Enginyer 
de Forests. Enginyer de 
l’OTPIF de la DIBA. Enginyer 
de l’Associació Serra de 
Bellmunt

_ Jordi Vigué Ruaix. 
Enginyer de Forests. Director 
tècnic de Vigué-Subirà 
S.C.P.P.

Durada: matí
Dinar: Restaurant Cal Peyu

Al llarg dels darrers 10 anys i en l’àmbit 
de l’Associació de propietaris forestals 
Serra de Bellmunt s’han estat gestionant 
masses d’alzina (Quercus ilex) i roure marti-
nenc (Quercus sp.) aplicant un tractament 
de bosc baix regular. El tractament aplicat 
és molt semblant als models ORGEST per 
a gestió d’alzinars amb estructura regular. 
Es preveu una tallada final amb reserva de 
peus i una posterior selecció de tanys amb 
tallada dels peus de reserva. En el trans-
curs de la jornada es visitaran dues fin-
ques on s’han realitzat actuacions seguint 
aquest model i es discutiran els resultats 
obtinguts.

En diverses àrees del continent europeu, i principalment als pa-
ïsos mediterranis, les darreres dècades s’han caracteritzat per 
canvis dràstics en els usos del sòl, traduïts bàsicament en un 
increment de la superfície forestal i una densificació del bosc, 
que ha comportat, entre altres, una propagació més agressiva 
dels incendis forestals.
D’altra banda, les àrees amb una latitud i una configuració orogrà-
fica similar a la nostra, àrees properes a grans valls (Ebre, Roine, 
Guadalquivir, Garona) i properes a grans serralades (Alps, Pirineus 
i Sierra Nevada), són recurrents a episodis de grans ventades, com 
ara Catalunya el 2009 i 2015 i el sud de França el 1999 i el 2009.
El resultat d’aquests episodis en les àrees densament arbrades, 
són grans acumulacions de combustible mort als boscos, fet que 
esdevé un problema d’augment del risc d’incendi.
De la mateixa manera, aquests episodis també representen un 
problema de seguretat i de pèrdua de béns, en les àrees forta-
ment antropitzades de tot el litoral mediterrani.
En la jornada es pretén abordar què representen aquests episodis 
a nivell dels nostres boscos, i quins reptes de gestió se’n deriven 
tant en prevenció com en restauració.

Recollida de 
documentació 
9.30 - 9.45 h

Lloc de trobada
Carrer Bosc Masia de 
Can Deu, 10. Sabadell 
(Vallès Occidental)

Coordinador
_ Jordi Vendrell. 

Geògraf. Fundació 
Pau Costa, Área I+D

Durada: matí 
Dinar: Sabadell

Jornada organitzada 
en col·laboració amb 
la Fundació Pau 
Costa

JORNADA 4
Divendres 8 de maig

Ventades i Risc d’Incendis

Gestió d’alzinars amb tractament de bosc baix regular

JORNADA 3
Dissabte 25 d’abril



La gestió conjunta és fonamental per la planificació i 
execució d’actuacions de prevenció d’incendis. Aques-
ta és la feina que des de fa 11 anys realitza l’associació 
de propietaris Tres Castells del Bages, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona i els ajuntaments. 

Per tancar el cercle de producció i consum, l’ajunta-
ment de Balsareny va posar en marxa la tardor passada 
una xarxa de distribució de calor a partir de biomassa, 
que prioritza la fusta dels boscos de la zona. 

A la jornada visitarem actuacions planificades, les pi-
les de fusta i estella i la xarxa de calor, alhora que 
podrem observar les dificultats existents per aquests 
tipus d’iniciatives, i les solucions tècniques i adminis-
tratives que s’han implantat per garantir-ne l’èxit. 

La planificació de la gestió forestal mitjançant els Pro-
jectes d’Ordenació Forestal (POF) i els Plans Tècnics de 
Gestió i Millora Forestal (PTGMF) requereix un inventa-
ri forestal que suposa un cost important en temps i en 
termes econòmics. La dificultat tècnica d’executar un 
inventari dasomètric clàssic i l’evolució de les noves tec-
nologies han portat l’enginyeria forestal a explorar noves 
tècniques d’inventari basades en el sistema Lidar.

Durant la jornada es visitaran diferents rodals de forests 
d’alta muntanya de pi negre i pi roig on es presentaran 
els resultats obtinguts en la comparació d’un inventari 
dasomètric tradicional amb les dades obtingudes mit-
jançant tecnologia Lidar per treure conclusions sobre la 
viabilitat d’aquest tipus d’inventari per la planificació 
forestal.

Recollida de 
documentació 
9.30 - 9.45 h
Lloc de trobada
Restaurant Hostal del Camp. 
Ctra. C-16 sortida 59 “Plans 
de la Sala”. Plans de la Sala, 
Sallent (Bages)
Coordinadora
_ Sònia Llobet Just. Enginyera 

Tècnica Forestal; enginyera 
en organització industrial. 
Tècnica de la Diputació de 
Barcelona que dóna suport 
a les Associacions Tres 
Castells del Bages i Boscos 
del Bages Nord

Durada: matí
Dinar: Restaurant Hostal del 
Camp

Jornada organitzada en 
col·laboració amb BOSCAT

Recollida 
documentació 
9.30 - 9.45 h

Lloc de trobada
Ajuntament de Llanars 
(Plaça de l’Om). Crta. de 
Camprodon a Setcases 
(GIV-5264), nucli 
urbà de Llanars, km 2 
(Ripollès)

Coordinador
_ Albert Castells Vilalta. 

Enginyer de Forests. 
Vice-degà Col·legi 
d’Enginyers de Forests 
de Catalunya

Durada: matí
Dinar: Tregurà

Jornada organitzada 
en col·laboració amb 
el Col·legi/Associació 
d’Enginyers de Forests 
de Catalunya 

JORNADA 5
Divendres 15 de maig

JORNADA 6
Divendres 22 de maig 

Del bosc a la caldera: treballs de millora i prevenció d’incendis 
executats per una associació de propietaris vinculats a la 
producció, subministrament i consum d’estella local.

Noves tècniques d’inventari de recursos forestals mitjançant 
la tecnologia LIDAR. Comparació de resultats amb inventari 
dasomètric en boscos d’alta muntanya.



Un sistema agroforestal combina arbres i ús 
agrícola o ramader en el mateix espai amb 
l’objectiu de fer més eficient un ús dels recur-
sos: sòl, aigua i llum. En comparació amb un 
monocultiu, permeten obtenir un rendiment 
més alt (+25/30%), alhora que aporten una 
sèrie de beneficis ambientals. Visitarem tres 
sistemes agroforestals establerts en els dar-
rers anys: noguera (Juglans sp.) i freixe (Fra-
xinus sp.) amb cereal (2014, Projecte LIFE 
Futur Agrari), en el municipi de Puig-reig, on 
s’avalua la capacitat d’extracció de nitrats del 
sòl; noguera amb sàlvia (2011, Projecte fi-
nançat pel DAAM), en el municipi de Sagàs; i 
noguera amb ús ramader, del mateix projecte, 
en el municipi de Lluçà. Es presentaran i dis-
cutiran les oportunitats, beneficis i limitaci-
ons d’aquests sistemes en expansió a Europa.

Recollida de documentació 
9.30 - 9.45 h

Lloc de trobada
Bar Hostal Sant Cristòfol. Ctra. 
de Vic a Gironella, Km. 38. Santa 
Maria de Merlès (Berguedà)

Coordinadors
_ Teresa Baiges Zapater. 

Enginyera de Forests. 
Responsable de Transferència 
del Coneixement, CPF

_ Teresa Cervera Zaragoza. 
Enginyera de Forests. Cap de 
l’Àrea de Foment a la Gestió 
Forestal Sostenible, CPF

_ Jaime Coello Gómez. Enginyer 
de Forests. Investigador de 
l’Àrea de Gestió Forestal 
Sostenible, CTFC

_ Francesc Alcoverro Pedrola. 
Llicenciat en Dret. Tècnic del 
Cos Superior d’Administració de 
la Generalitat de Catalunya

Durada: matí i tarda
Dinar: Santa Maria de Merlès / 
Sagàs

Les plantacions de coní-
feres amb un objectiu de 
caràcter estructural són 
relativament recents, de 

tal manera que és ara quan comencem a disposar 
d’arbres en peu amb una fusta de prou qualitat per 
destinar-la a aquest tipus d’aplicació.

La jornada està encarada a veure dins la mateixa 
indústria quines són les espècies més utilitzades i 
per què. Identificarem també quines són les carac-
terístiques morfològiques que ha de tenir aquesta 
fusta perquè acabi sent viable per a l’aplicació es-
tructural. 

Un cop definides les espècies principals, les carac-
terístiques òptimes de la fusta i les diferents apli-
cacions, veurem al bosc quin tipus de silvicultura i 
models de gestió es proposen en aquestes masses i 
quins tractaments culturals s’hi duen o s’hi haurien 
de dur a terme per aconseguir aquests objectius que 
marca la indústria.

ACTE DE 
CLOENDA 

Hora: a partir de les 14.00 h
Lloc de trobada: Restaurant Els 

Cortals. (Pla de les Arenes, Crta. 

GIV-5411) Sant Hilari Sacalm 

(Selva)

_ Hble. Sr. Josep M. Pelegrí i 
Aixut, conseller d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació 

i Medi Natural de la Generalitat 

de Catalunya. President del 
Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya

_ Sr. Josep M. de Ribot i Mundet, 
president del Centre de la 
Propietat Forestal

_ Sr. Rosendo Castelló i Pujol, 
president del Consorci Forestal 

de Catalunya
_ Sr. Albert Santaugini Homs, 

alcalde de Sant Hilari Sacalm

Recollida de documentació 
9.00 - 9.15 h

Lloc de trobada
Fustes Oliveres, SA. C/ Migdia, 
24-26 de Fornells de la Selva 
(Gironès)

Coordinador
_ Xavier Vila Roura. Enginyer 

Tècnic Forestal. Cooperativa 
Serveis Forestals

Durada: matí
Dinar: Restaurant Els Cortals 
(Pla de les Arenes, Crta. GIV-
5411) Sant Hilari Sacalm

JORNADA 7
Divendres 29 de maig 

Sistemes agroforestals amb frondoses productores 
de fusta de qualitat: beneficis productius i ambientals

JORNADA 8
Divendres 5 de juny

Silvicultura orientada a la producció de fusta estructural i 
primera transformació



Advertiments
Les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera estan adreça-
des especialment als professionals del sector forestal (silvicul-
tors, propietaris forestals, tècnics i enginyers forestals, alumnes 
d’escoles forestals i d’universitats). Són eminentment pràcti-
ques, per la qual cosa els assistents hauran de desplaçar-se en 
cotxe particular a les finques forestals, segons l’itinerari establert 
pel coordinador de cada jornada.

A cada jornada es proporcionarà la documentació corresponent.

Es prega a tots els assistents que acudeixin amb roba i equipa-
ment adequat per a sortides al bosc, així com en cas de disposar 
de vehicles tot terreny, portar-los per facilitar el transport dels 
participants.

Les diferents jornades acabaran amb un dinar, al qual caldrà 
apuntar-se a l’inici de cada una d’elles. Les despeses del dinar i 
els desplaçaments van a càrrec de l’assistent.

Cal respectar els horaris de trobada i de recollida de documenta-
ció, ja que se sortirà puntualment a l’hora que indica el programa. 
Les dades consignades en el programa poden ser alterades en 
funció de circumstàncies climatològiques o d’altres de força major.

L’assistència màxima per jornada és de 40 persones, per rigorós 
ordre d’inscripció.

Inscripció
La INSCRIPCIÓ és OBLIGATÒRIA  per a TOTS ELS ASSISTENTS.
Període d’inscripció: fins el dia 1 d’abril inclòs.

Preus
Fins el dia 23 de març de 2015, el preu de la inscripció a les 
8 jornades és de 60 €. Existeix la possibilitat d’apuntar-se 
a un nombre de jornades concretes; l’import de cada 
jornada és de 10 €.
Entre el dia 24 de març i el dia 1 d’abril de 2015, el preu de 
la inscripció a les 8 jornades és de 90 €. Existeix la pos-
sibilitat d’apuntar-se a un nombre de jornades concretes; 
l’import de cada jornada és de 15 €.
Les jornades són GRATUÏTES per als SOCIS del CONSORCI 
FORESTAL DE CATALUNYA.

És imprescindible formalitzar la inscripció mitjançant l’en-
viament per correu, fax o correu electrònic de la Butlleta 

d’Inscripció i el resguard bancari de pagament a la secreta-
ria de les Jornades: Consorci Forestal de Catalunya 
C/ Jacint Verdaguer núm. 3 - 17430 Santa Coloma de 
Farners. F: 972 843094 _ consorci@forestal.cat

L’import de la inscripció s’ingressarà a nom de Consorci Forestal 
de Catalunya (cal especificar el nom de la persona assistent i 
la/les jornada/es a les que es vol inscriure) mitjançant transfe-
rència bancària al compte ES-05-2100-0020-0102-0036-
6518 (La Caixa).

No es considerarà vàlida cap inscripció que no vagi acompa-
nyada del corresponent resguard de pagament. Els socis del 
Consorci només cal que remetin la butlleta d’inscripció.

La UdL homologa aquest curs amb 3 crèdits de lliure elecció. Cal 
assistir a un 80% (7 jornades) de les XXXII JTS Emili Garole-
ra. En el cas d’estudiants de la UdL, les places són limitades.

El preu de les JTSEG inclou una assegurança RC per totes 
les persones inscrites.

Coordinadors de les 
XXXII Jornades Tècniques 
Silvícoles Emili Garolera:

Josep M. Tusell. Enginyer de 
Forests. CFC 
Pau Vericat. Enginyer de 
Forests. CTFC
Míriam Piqué. Dra. Enginyera 
de Forests. CTFC
Álvaro Aunós. Catedràtic de 
Silvicultura. UdL

Per més informació
Consorci Forestal de Catalunya
Tel.: 972 842 708 / Fax: 972 843 094
consorci@forestal.cat
(Persona de contacte: Margarita Rovira)

XXXII JORNADES TÈCNIQUES SILVÍCOLES EMILI GAROLERA
Del 10 d’abril al 5 de juny de 2015

Nom i Cognoms ...........................................................................

Data de naixement ......................... NIF ......................................  

Adreça ........................................................................................

CP ................................................ Població ...............................

@: ..............................................................................................

Telèfon .......................................... Propietari forestal? ................  

Soci del Consorci Forestal de Catalunya? .........................................

L’interessa ser-ho? ............................ Signa:

Marqueu amb una 
X la/les jornada/es 
escollida/es:

 10 d’abril
 1a jornada
 17 d’abril
 2a jornada
 25 d’abril
 3a jornada
 8 de maig
 4a jornada
 15 de maig
 5a jornada
 22 de maig
 6a jornada
 29 de maig
 7a jornada
 5 de juny
 8a jornada

En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de Caràcter Personal l’informem que 
les dades personals que voluntàriament ens facilita a través del present formulari, les quals resulten necessàries per a la 
tramitació de la inscripció a les JTS Emili Garolera 2015, seran incorporades en un fitxer responsabilitat de l’associació 
CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA. Tanmateix, a l’omplir el formulari vostè autoritza expressament al CONSORCI 
FORESTAL DE CATALUNYA al tractament de les dades personals amb la finalitat de remetre la informació, ofertes i altres 
serveis del CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA per qualsevol mitjà inclòs el correu electrònic o similar. En els termes 
i requisits previstos en la normativa sobre protecció de dades vigents, vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació, oposició, respecte de les dades personals recopilades en el fitxer indicat. Per exercir aquest dret podrà 
dirigir-se al CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA, c/ Jacint Verdaguer, 3, 17430 Santa Coloma de Farners, telèfon 
972 84 27 08 o bé al correu electrònic consorci@forestal.cat.
Amb aquesta inscripció autoritzo a fer ús dels meus drets d’imatge al CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA per poder 
aparèixer a les fotografies, vídeos i material divulgatiu, informatiu i/o promocional que el CONSORCI FORESTAL DE CA-
TALUNYA realitzi sobre les JTS Emili Garolera. Aquest material pot ser utilitzat posteriorment amb finalitats divulgatives, 
informatives, promocionals i/o comercials pel CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA. 

 BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 

!


