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Biomassa: prevenció contra el foc

Activar, incentivar, desenvolupar la utilitza-
ció de biomassa forestal per la producció
d’energia és fonamental i estratègic per al
bosc i el món rural.

Sento de nou la necessitat d’escriure un arti-
cle d’opinió, encara que sincerament no pensa-
va que tocaria fer-ho tan aviat.

La meva generació va créixer durant anys
veient aquells reportatges de Félix Rodriguez de
la Fuente, i conservo el record inesborrable d’a-
quells crits que un pastor desesperat llençava a
l’aire anunciant que venia el llop.

Cada vegada tinc la mateixa sensació: quan els
incendis apareixen, els periodistes i polítics s’es-
quincen vestidures i durant el període d’incendis
l’opinió pública plora la desgràcia col·lectiva.

Els nostres boscos van creixent i conquerint
noves superfícies que en el passat els van ser
sostretes per l’agricultura i la ramaderia. És cert
que això és una bona notícia, però no menys
cert és que al mateix temps estan més envellits,
tancats, i el combustible llenyós es va acumu-
lant cada any. Quan les condicions de tempera-
tura, vent i humitat siguin favorables i l’espurna
es produeix-hi de manera natural o humana, de
nou serà massa tard.

Durant molts anys no hem realitzat en els
nostres boscos la silvicultura necessària, perquè
era massa cara i, als propietaris, aquestes opera-
cions els hi costaven molts diners per la poca
rendibilitat que d’ells n’obtenien. L’administració
va tractar de reduir aquests desequilibris a través
de les subvencions, però mai van ser suficients.

Els nostres boscos necessiten que el mercat
faci servir la fusta, la llenya i els productes
forestals perquè els puguem mantenir en bon
estat. Actualment tenim eines, més potents que
mai, per a la gestió sostenible, però necessitem
que es creï una demanda per part de la societat
que consumeixi els nostres productes.

En aquesta línea d’aprofitament dels nostres
recursos naturals, tenim oberta l’esperança amb
la biomassa, una font d’energia renovable, social
i ambientalment sostenible. Activar, incentivar,
desenvolupar la utilització de  la biomassa fores-
tal per la producció d’energia és fonamental i
estratègic per al bosc i el món rural.

A ningú se li pot escapar que desenvolupar
aquest mercat generarà llocs de treball en
pobles cada vegada més abandonats i envellits.

També serà una font d’ingressos per als ajun-
taments i propietaris, que poden ajudar a
sanejar la difícil situació econòmica que
actualment travessen.  

Però a més, els nostres boscos estaran més
nets, tindran menys plagues i malalties, i el risc
de que es produeixi un incendi serà menor, a
més en cas de produir-se serà més fàcil atacar-
lo, extingir-lo i per tant menys costós.

Potenciar la utilització de la biomassa forestal
per a finalitats energètiques pot reduir els cos-
tos que actualment es destinen a l’extinció d’in-
cendis, havent dirigit l’estratègia de control del
foc a treballs i actuacions de prevenció que és el
que sempre s’ha definit en els cercles forestals.

En aquests moments tenim dos opcions, fa
cinc anys només en teníem una: La primera
opció és deixar que la nostra fusta i llenya es vagi
acumulant esperant ser devorada pel foc, de
manera incontrolada, amb totes les conseqüèn-
cies que això té per a l’ecologia i el paisatge de la
zona afectada. La segona opció és recollir, com ja
van fer els nostres avantpassats en una altra èpo-
ca, les llenyes de manera racional i seguint els cri-
teris de sostenibilitat, i cremar-les de manera
controlada per la producció d’energia.  

Per a la primera opció els nostres polítics no
han de fer res, només esperar que els hiverns
siguin més secs, i l’arbrat es vagi tancant cada
vegada més, fruit d’un major abandonament
del pasturatge i l’agricultura, i que els estius
donin temperatures adequades per a que s’acti-
vi la tragèdia. Per a la segona, els dirigents hau-
rien de potenciar, treballar i activar l’ús de l’e-
nergia obtinguda a través de la biomassa.
Haurien de desenvolupar una política forestal
integral que tingués en consideració els boscos i
les zones rurals com un “tot” que s’ha de gestio-
nar de manera global.

L’energia així obtinguda, no té res a veure
amb la fotovoltaica o la eòlica, és una energia
que requereix de la participació dels propietaris,
l’enginyeria tecnològica, els experts forestals, el
món rural i, finalment però sense cap dubte, de
la voluntat dels polítics.

És el moment de seleccionar una opció, deixar
que la llenya es consumeixi en un incendi o cre-
mar-la de manera controlada per produir ener-
gia com ja fan molts països del nord d’Europa.

Feu-nos arribar la
vostra opinió en
forma de carta o
fotografia
Només cal que ens envieu
les vostres cartes a 
La Casa del Bosc, c/ Jacint
Verdaguer, 3. 17430, Santa
Coloma de Farners o bé a
consorci@forestal.cat. 

Les cartes han d’anar sig-
nades amb el vostre nom i
cognoms i hi ha de constar
l’adreça, el telèfon i el DNI. 

Així mateix, també ens
podeu fer arribar la vostra
opinió a través d’imatges a
consorci@forestal.cat. 
Les fotografies també han
d’anar  signades amb el vos-
tre nom i cognoms i hi ha de
constar l’adreça, el telèfon i
el DNI. 

Catalunya Forestal es reserva
el dret de publicar les que
consideri oportunes.

Juan Miguel Villarroel 

Enginyer de forests i
gerent de FORESNA,
l’Associació de 
propietaris  forestals
de Navarra

Article d’opinió publicat a El País, el 30 d’agost de 2012
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mb el record molt viu d’un estiu en el que el foc al bosc, malauradament, ha tornat a esdevenir una
preocupació per molts, aprofitem aquesta editorial per expressar, en primer lloc, el nostre més sentit
condol per les víctimes dels incendis de l’Empordà, i el nostre suport als socis i persones que han per-

dut patrimonis, molts d’ells fruit d’anys d’esforços i il·lusions. I també volem posar en relleu aspectes que consi-
derem importants i significatius.

El primer és el tractament informatiu del problema. Haureu observat com, progressivament, el debat sempre
lògic i necessari sobre la tasca dels equips d’extinció s’obre i dóna més espai a la discussió sobre una de les cau-
ses del problema: la manca de gestió forestal i l’acumulació de biomassa al bosc. Efectivament el problema no
és el foc per se, el problema conegut i reconegut fins i tot pels mateixos bombers, és la incapacitat de fer front
a aquest, quan condicions meteorològiques límit però recurrents en un país com el nostre, el fan avançar sobre
masses boscoses que en aquestes circumstàncies esdevenen un autèntic polvorí. 

A casa nostra, el mite del bosc com un espai a protegir i preservar de l’acció de l’home és el resultat d’un
posicionament obsolet, desinformat i contra el que sempre hem lluitat. Com a professionals del bosc, cir-
cumstàncies com les actuals, ens han d’ajudar a fer evolucionar una visió de l’activitat forestal i del territori que
ha de passar, també, per canviar estructures forestals i paisatges amb l’objecte de fer-los menys vulnerables al
foc. Encara avui, tenim molts ajuntaments i administracions que veuen en rompudes i camins una agressió al
territori. Segur que els professionals i voluntaris que han estat al peu del foc aquest estiu no ho veuen igual!

La constatació que a casa nostra els boscos són una infraestructura de primer ordre i sobre la que cal
invertir per preservar és un segon punt sobre el que volem cridar l’atenció. Al marge de l’activitat econòmi-
ca vinculada directament a la cadena forestal, l’impacte dels recursos dedicats a la conservació dels espais
forestals en un gran nombre d’activitats econòmiques vinculades a zones rurals (sector serveis, ramaderia,
etc.) i l’elevat cost i les pèrdues generades per episodis recurrents com el d’aquest estiu, fa veure la necessi-
tat de reforçar els esforços dirigits a la conservació i millora dels espais forestals. Es tracta d’una inversió
que, si s’analitza en el seu conjunt i a llarg termini, és rendible i necessària i mercats com el de l’energia ver-
da ens mostren un camí a seguir.

Per últim i a la vista del bullici d’activitats i iniciatives de suport que han sorgit especialment darrere dels focs
a l’Alt Empordà, al marge de felicitar i encoratjar l’esforç d’un gran nombre de persones i organitzacions que
s’han mobilitzat per ajudar als afectats i a la recuperació del territori, cal posar altre cop de relleu la importàn-
cia i la capacitat de reacció de la iniciativa privada al nostre país. És per això que, a través de la Fundació Boscos
i juntament amb l’Associació de Propietaris Forestals de l’Alt Empordà, hem iniciat una campanya que sota el
nom EMPORDÀ+VERD, té com a principal objectiu aglutinar iniciatives, afectats i professionals per identificar,
impulsar i canalitzar el finançament a projectes dirigits a la recuperació d’aquest territori i a prevenir que es
repeteixin episodis com el d’aquest estiu. Podeu seguir aquesta iniciativa a http://fundacioboscos.org
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Preguntes sense resposta?
Arrel dels incendis de l’Empordà han sorgit moltes

iniciatives de suport en una mostra de solidaritat sen-
se precedents i que deixen entreveure el valor que
dóna la societat als boscos. Si la societat valora els

boscos com s’ha vist, i els principals actors implicats

directament en la seva gestió (propietaris-gestors-sil-

vicultors forestals) i en la lluita contra els incendis

forestals (ADF’s i bombers) estem totalment d’acord
en què cal més gestió forestal per evitar els grans

incendis, perquè els polítics i dirigents segueixen sen-

se apostar per la gestió del 60% del territori i deixar-
lo en mans de nous incendis? 

Rossend Castelló

President del 
Consorci Forestal
de Catalunya

A partir d’aquesta tardor, la Direcció General de Medi Natural

i Biodiversitat inicia la posada en marxa d’un Pla Pilot de

recol·lecció de bolets en les forests públiques de Poblet i la

seva zona d’influència. Aquesta mesura que presenta bonifi-

cacions per als veïns, per als jubilats i per a joves de fins als 17

anys, estableix que caldrà pagar una taxa de 10 euros/tem-

porada per a totes les persones que hi accedeixin per anar a

buscar aquest preuat fruit dels boscos. Felicitem la Direcció

General de Medi Natural i Biodiversitat per la mesura i espe-

rem que aquesta serveixi per començar a parlar de l’accés al

80% dels boscos on encara cal regular aquesta activitat que

aprofita una producció i uns serveis sense promoure la gestió

ni la conservació del medi natural. 

A
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Teresa Baiges

Centre de la Propietat
Forestal

mb l’objectiu de  passar de la teoria a
la pràctica, el Centre de la Propietat
Forestal (CPF) va iniciar el 2011 el

desenvolupament d’una prova pilot sobre l’es-
tabliment de mecanismes de PSA en relació al
servei de subministrament i regulació d’aigua
(en quantitat i qualitat) que ofereixen els bos-
cos de Catalunya, en general, i la gestió fores-
tal, en concret. 

Aquesta prova pilot s’emmarca en el projec-
te europeu de cooperació territorial Sylva-
MED, que treballa en la valoració i compensa-
ció dels serveis oferts pels boscos mediterranis.
L’objectiu últim és trobar noves vies per diver-

sificar el finançament de la gestió forestal. El
projecte compta, des de la seva concepció,
amb el suport de la Conferència Europea de
Propietaris Forestals (CEPF) i  l’Associació de
Propietaris Forestals Silvicultors de l’Arc Medi-
terrani (ARCMED) del qual el Consorci Forestal
de Catalunya n’és membre fundador i hi parti-
cipen 5 regions europees (quadre 1).

En aquest article es presenten els resultats
de la primera part de la prova, la que concer-
neix a la identificació d’aquelles pràctiques
forestals que contribueixen al proveïment de
serveis relacionats amb l’aigua, sobre les quals
es podria construir un sistema de PSA. 

La contribució dels boscos al cicle hidrològic i, doncs, al proveïment d’aigua de qualitat, és un dels serveis ambien-
tals més reclamats pel sector forestal. Tot i això, les experiències de compensació per aquest servei a Europa són
pràcticament nul·les malgrat que en els darrers anys s’ha avançat molt en el coneixement teòric dels anomenats
sistemes de pagament per serveis ambientals (PSA). Els PSA són transaccions voluntàries mitjançant les quals un
comprador (que pot ser un particular o la societat) paga per un servei ambiental concret (qualitat d’aigua, biodi-
versitat, lleure, carboni...) al seu proveïdor (en aquest cas, el silvicultor). De fet, els PSA són citats a tots els docu-
ments de política forestal com a una de les vies de futur del sector forestal arreu i, especialment, al mediterrani.

Fotografia 1. Els boscos aporten aigua de qualitat. La gestió forestal contribueix a  garantir el proveïment d’aquest servei.
(Font: Fotonatura.org)

A
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Assentant les bases per a l’aplicació d’aquests
mecanismes a Catalunya
L’exemple paradigmàtic d’establiment d’un sis-
tema de PSA en relació a l’aigua a Europa és el
de la empresa embotelladora Vittel (Nestlé) a
França (Perrot-Maitre, 2006). A finals dels 80,
aquesta companyia va iniciar una sèrie d’acords
amb els ramaders de la conca que aprofitava
per a què canviessin les seves pràctiques rama-
deres i així aconseguir reduir la concentració de
nitrats a l’aigua que embotellava. Aquest cas
tenia tots els elements a favor: un comprador
potent amb voluntat de pagar el servei (ja que
era l’alternativa més econòmica per pal·liar el
seu problema de contaminació) i una relació
clara entre el canvi de pràctiques agronòmiques
i el proveïment del servei (reducció de la con-
centració de nitrats a l’aigua). Tot i així, van
caler més de 10 anys de feina prèvia, de creació
de confiança entre tots els actors, d’establiment
d’acords, d’estudis agronòmics i hidrogeològics
per demostrar l’impacte de les diferents pràcti-
ques, i d’estudis econòmics per valorar-les. 

I, avui dia, segueix sent l’únic exemple clar
d’èxit, on la compensació, més que econòmica,
és en assessorament i proveïment d’adobs.

Aquesta sola constatació ja indica que l’apli-
cació d’un esquema de PSA al voltant del servei
aigua, no deu ser una tasca fàcil. Si, a més, la

compensació es busca pels boscos i no per l’apli-
cació de pràctiques agrícoles, la cosa és compli-
ca: en primer lloc, els possibles compradors (con-
sumidors, embotelladores, la societat,..), fins ara
han gaudit gratuïtament del servei i, en segon
lloc, la relació entre gestió forestal i el servei
ambiental que es reclama, és difícil d’evidenciar,
atesa la dificultat de mesurar impactes i de rela-
cionar-los amb la gestió aplicada. 

També és cert, però, que el moment actual
ofereix noves oportunitats que obren la porta a
aquesta via: d’una banda, la política forestal
europea recolza clarament els PSA entorn els
boscos i l’aigua (resolucions ForestEurope 2007 i
2011, esborrany del nou PDR 2014-2020, Direc-
tiva Marc de l’Aigua,...); de l’altra, segons les pro-
jeccions de canvi climàtic el manteniment dels
serveis oferts pels boscos està en risc – i per tant,
caldrà actuar per mantenir-los – mentre que
l’aigua esdevindrà un recurs encara més escàs a
la conca mediterrània, amb la conseqüent com-
petència entre els diferents usos del sòl.  

Iniciar un sistema de PSA ja hem vist que
requereix - especialment en el cas de l’aigua i
els boscos - la realització d’estudis previs de
llarga durada, un marc polític i legal favorable i,
sobretot, aconseguir la implicació de tots els
actors. Per això, alhora de dissenyar la prova
pilot, el CPF es va plantejar treballar en aquestes

QUADRE 1. El projecte SylvaMED 

Durada: 3 anys (2010 - 2013) 

Socis: 5 organismes competents en la gestió forestal de diferents regions europees 
i 3 centres de recerca:

· Centre de la Propietat Forestal de Catalunya (CPF) 
· Centre de la Propietat (CRPF) de Languedoc-Roussillon (França)
· Centre de la Propietat (CRPF) de PACA (França)
· Departament de Medi Ambient de Ligúria (Itàlia)
· Servei Forestal d’Eslovènia
· Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
· Institut Agronòmic Mediterrani de Chania (CIHEAM) a Grècia.
· EFIMED, oficina regional mediterrània de l’Institut Forestal Europeu

Objectius: 
· Demostrar, a partir de proves pilot en territoris concrets, que els sistemes de PSA són viables i sostenibles econòmi-
cament i mediambientalment en els boscos mediterranis.
· Efectuar propostes per a què les polítiques regionals integrin els serveis ambientals que aporten els boscos privats:
Identificar i proposar mesures compensatòries i/o altres instruments normatius per a retribuir els propietaris forestals
per els serveis ambientals col·lectius que generen determinades pràctiques de gestió forestal.



article de fons
Setembre de 2012
catalunyaforestal

8

tres vessants, de manera que al final del projec-
te, els actors privats que vulguin aplicar un siste-
ma de PSA disposin de més coneixement per
fer-ho, així com d’un marc social i legal més
favorable; i que els actors públics coneguin els
possibles instruments públics de PSA que
podrien aplicar. Així, pel 2013, s’espera:

1. Identificar, de forma participada amb els
actors clau del sector forestal i de l’aigua, els
serveis específics pels quals es pot “reclamar una
compensació”, així com les pràctiques de gestió
forestal que contribueixen a proveir-los, i dotar-
los d’una argumentació potent.

2. Pels diferents escenaris d’aplicació, dibuixar
el mapa d’actors implicats, els instruments legals
i econòmics (públics i privats) que es podrien
utilitzar, així com les oportunitats i entrebancs
per a la seva posada en pràctica.

3. Contribuir a la posada en marxa d’aquells
instruments de dret públic que presentin unes
millors perspectives d’èxit i a la difusió dels
resultats del projecte als principals actors del
sector aigua i la societat.

Per fer-ho es va partir de dues premisses prèvies:
· posar el focus en el paper del silvicultor i la ges-
tió forestal com a proveïdor del servei, més que
en el paper dels boscos per se. Es busca incenti-
var i trobar noves vies de finançament per la
gestió forestal, no compensacions per propietat.
· posar el focus en els boscos en general, amb el
benentès que els boscos de ribera i els boscos de
capçalera, són casos particulars que accentuen
l’impacte sobre l’aigua i que mereixen un tracta-
ment apart.

Pràctiques de gestió forestal que contribuei-
xen al proveïment d’un servei ambiental rela-
cionat amb l’aigua

1. Pràctiques que afavoreixen la QUANTITAT
d’aigua (aportada als cabals i consumida)
Si es treballa amb afirmacions generals - com
ara que els boscos mediterranis són grans con-
sumidors d’aigua o que més aigua disponible
significa més consum per l’arbrat i no més cabal
– sovint la conclusió és que, la pràctica forestal
més eficient per augmentar la quantitat d’aigua
als rius, és la tallada arreu. De fet, la recuperació
de pastures en zones de capçalera i vora la llera
és una de les primeres recomanacions que van
fer els experts en aigua, si el què es volia era
augmentar l’aportació als cabals (veure Gallart,

2009). Però, què passa allà on volem mantenir
els boscos? Totes les espècies arbòries es com-
porten igual? Què passa en condicions edafo-
climàtiques diferents? Queda algun marge d’ac-
tuació per a la silvicultura en relació a l’aigua? 

Per tal d’aprofundir en aquestes qüestions es
va plantejar a l’equip liderat pel doctor Carlos
Gràcia, del CREAF, estudiar, de manera prelimi-
nar, l’eficiència en l’ús de l’aigua de dues espe-
cies majoritàries a Catalunya: el pi blanc i l’alzi-
na, en condicions de precipitació limitada (500 i
650 mm). Així, es va aplicar el simulador Gotilwa
+ (CREAF; 2000) a unes parcel·les reals (d’alzina
a Poblet i de pi blanc al Montmell) sobre les que
se simulava l’aplicació de diferents tractaments
silvícoles. En concret, es va comparar l’efecte de
l’aplicació de diferents tractaments regulars
definits a les ORGEST (disponibles a www.gen-
cat.cat/cpf) per a cadascuna de les 2 espècies,
amb l’absència de gestió, sobre tres variables
principals:
· Aportació d’aigua als cabals, per escolament i
infiltració (aigua blava)
· Aigua “consumida” per l’arbrat, per transpira-
ció o intercepció (aigua verda)
· Eficiència en l’ús de l’aigua (fusta produïda per
volum d’aigua transpirada).

La comparació es va fer sota dues condicions:
suposant el manteniment dels paràmetres climà-
tics actuals, i suposant un canvi climàtic (incre-
ment de temperatura de 0,034ºC anuals i reduc-
ció de la pluviometria del 20 % als 100 anys).

Primers resultats: la gestió de rodals de pi blanc
millora l’eficiència en l’ús de l’aigua
La simulació feta mostra que ambdues espècies
mantenen aproximadament les taxes de transpi-
ració en els diferents tractaments, però mentre
que l’alzina consumeix un mínim del 85% de l’ai-
gua que arriba, el pi blanc ho fa només al voltant
del 60 % (la diferencia entre els seus índex d’àrea
foliar és de 4 a 1). Això fa que el pi blanc ofereixi
un marge d’acció més alt per a la gestió forestal. 

Així, s’ha vist que, en pi blanc, tots els tracta-
ments aplicats, en tots els casos, milloren els
resultats quant a aportació d’aigua al cabal i
consum d’aigua verda, respecte a l’absència de
gestió forestal. En concret, aplicar gestió forestal
sobre un rodal de pi blanc aconsegueix, respecte
a no gestionar:
· augmentar l’aigua aportada als cabals entre un
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11% i un 34 %, segons tractament.
· reduir el consum d’aigua transpirada entre un 5 i un 14 %,
segons tractament. 
· reduir la quantitat d’aigua necessària per a produir 1 kg de
fusta entre un 10 i un 74%, segons tractament. 

En tots els casos, el tractament més favorable és el regular
de torn curt (40-55 anys) i les diferències entre un rodal ges-
tionat i un no gestionat s’accentuen sota un escenari de
canvi climàtic. 

Pel que fa a l’alzina, al contrari, no es mostren pràcticament
diferències degudes a la gestió ni en el consum d’aigua verda
(aigua transpirada) ni en l’aigua aportada als cabals, amb
millores que no superen l’1 %. Probablement això és degut a
una limitació per estrés hídric de l’alzinar en els rodals estu-
diats (competència per l’aigua). En tots els casos la part de l’ai-
gua consumida en forma d’aigua verda és molt alta, per sobre
del 85%, xifra que, en els escenaris de canvi climàtic, augmen-
ta fins a un 92%1. En canvi, sí que s’observen diferències signi-
ficatives, atribuïbles a la gestió, en el consum d’aigua per kg de
fusta produïda, sent màximes en els models regulars de torn
llarg, on disminueix fins a un 19%. 

La principal conclusió és que, efectivament, es pot pensar en
la definició d’una “silvicultura per a l’estalvi d’aigua”, almenys
per a determinades espècies i en determinades condicions
edafoclimàtiques. Actualment s’està refent l’anàlisi pels alzi-
1. En condicions de canvi climàtic l’aigua exportada es redueix, i per tant el
consum relatiu és major.

Fotografia 2.  Regenerat post-incendi de pi blanc sobre el que es va fer una aclari-
da de plançoneda l’any 2001, al municipi del Montmell. La gestió en masses de pi
blanc millora l’aportació d’aigua als cabals i l’eficiència en el consum d’aigua per
part de l’arbrat.
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nars en zones humides (cas d’estudi del Mont-
seny) i sota models irregulars i cal seguir apro-
fundint en altres qüestions relacionades, com ara
el paper del sotabosc i altres pràctiques de gestió.

L’estudi ha mostrat que, com a mínim en
pi blanc en condicions limitades de precipi-
tació, l’aplicació de gestió i, en concret, l’a-
plicació d’un model regular de torn curt pot
fer augmentar fins un 34 % l’aigua aporta-
da als cabals, disminuir fins un 14 % l’aigua
transpirada, i augmentar l’efectivitat en el
consum d’aigua per producció de fusta fins
un 74%.

Part dels tractaments
simulats han estat aplicats
sobre el terreny (fotogra-
fies 2 i 3) amb el què s’ha
pogut obtenir informació
real sobre els costos d’exe-
cució i les produccions
obtingudes en els diferents
models silvícoles estudiats.
Això permetrà valorar els
costos addicionals de les
pràctiques proposades res-
pecte a la gestió habitual.

L’aplicació d’aquest tipus
de silvicultura podria ser
compensada, per exemple,
a través de les mesures sil-
vo-ambientals previstes a
l’esborrany del nou PDR
2014-2020, com ja ha
sol·licitat l’administració
forestal a França. En con-
ques on s’aprofiti l’aigua,
aquest tipus d’argument
pot donar peu a l’establi-

ment de sistemes privats de PSA com l’exemple
pioner establert a Portugal entre una empresa
consumidora d’aigua i l’associació de propieta-
ris forestals de la conca (exemple 1) on es con-
sidera que una gestió sostenible ja és garantia
d’augment d’infiltració i protecció de sòls.

2. Pràctiques que afavoreixen la QUALITAT
d’aigua 
Pel que fa a la qualitat, s’ha treballat amb tres
arguments principals:
Argument 1: Les conques forestades milloren
la qualitat de l’aigua i disminueixen els costos
de tractament

És acceptat i documentat que els boscos, en
general, representen una ocupació del territori
que afavoreix la qualitat de l’aigua i un bon
funcionament hidràulic, en comparació amb
usos del sòl alternatius: La sola presència dels
boscos – sobretot per les característiques del
sòl forestal - afavoreix la qualitat de l’aigua
(més retenció d’aigua i contaminants, menys
lixiviats, menys terbolesa, ...). En un estudi rea-
litzat a França (CNPF, 2011) s’ha comprovat
que la disminució dels costos de tractament
en aigües provinents de conques forestades
representa una reducció d’un mínim de 15
€/any (sobre una mitjana de 200) en la factu-
ra final d’una llar respecte aquelles que reben
aigua de conques amb cobertura agrícola. 

La primera derivada lògica d’aquest raona-
ment és: per mantenir la qualitat de l’aigua és
bo mantenir les conques forestades (obviant
les consideracions sobre l’efecte de l’arbrat en
els cabals, discutides a l’apartat anterior). La
segona, és plantejar-se si aquest manteni-
ment es pot donar per sí sol o si la gestió hi té
un paper a jugar.

D’acord amb els informes existents sobre el
canvi climàtic (i global) a Catalunya, en deter-
minats casos, la persistència de les masses
arbrades pot veure’s amenaçada pels riscos
associats a aquest: principalment major
incidència d’incendis, però també altres fenò-
mens extrems, com ara sequeres, ventades o
plagues.

D’aquí, que les pràctiques de prevenció d’in-
cendis o, en general, l’aplicació d’una silvicul-
tura que augmenti la resistència i resiliència
de les masses arbrades enfront aquests fenò-
mens -control adequat de les densitats, afa-
voriment  masses mixtes, etc.-, es pugui veure
també com una pràctica que beneficia la
qualitat de l’aigua de beure. De fet, una de les
primeres experiències d’aplicació de PSA a
França, s’acull a aquest raonament per acon-
seguir que una distribuïdora d’aigua financi
parcialment les tasques de prevenció d’incen-
dis a la conca que aprofita (exemple 2).   

Pràctica “proveïdora” núm. 1 Servei Oportunitat

Aplicació de determinats
tractaments silvícoles en
determinades espècies arbò-
ries, com ara el pi blanc.

Ús més eficient
de l’aigua i major
contribució als
cabals.

Projeccions d’es-
cassetat d’aigua
a mig termini al
Mediterrani.

Fotografia 3. Recercadors i experts en aigua i gestió fores-
tal discuteixen l’aplicació dels models  més eficients quant
al consum d’aigua en un rodal de pi blanc al municipi d’El
Montmell (Baix Penedès)

Fotografia 4. Tasques d’inventari a un rodal d’alzina al
municipi de Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà) on es va
aplicar una aclarida corresponent a un model regular de
torn llarg. Aquest model permet la producció de llenyes
amb un menor consum d’aigua.
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Tipus de bosc i localització Suredes productives situades a les regions d’Alentejo i Ribatejo a 
Portugal

Servei Conservació de l’aigua i el sòl, mitjançant el manteniment o millora de
la infiltració d’aigua i la protecció del sòl davant l’erosió.

Proveïdor del servei Propietaris forestals agrupats en una associació. Han certificat la ges-
tió forestal que fan en les seves 16.000 hectàrees sota l’esquema FSC.

Beneficiari del servei Els consumidors de Coca-Cola i l’empresa Coca-Cola Portugal, localit-
zada a un aqüífer del Tajo i consumidora de 500.000 m3/any d’aigua
subterrània.

Pràctica forestal que
garanteix el proveïment
del servei

Gestió forestal sostenible de les suredes. L’associació de propietaris es
compromet a dur a terme pràctiques de gestió forestal sostenible dins
les 16.000 hectàrees certificades. D’aquestes, aproximadament 600
van ser considerades d’alta importància per la biodiversitat i la recàrre-
ga de l’aqüífer i es van anomenar àrees d’Alt Valor de Conservació
(AVC).

Finançament i mecanisme
de pagament

L’empresa Coca-Cola Portugal va pagar 10.000 € a l’associació de pro-
pietaris, el que representa 16,8 € /ha per les 600 hectàrees considera-
des d’AVC.

Observacions Aquest acord es va establir en el marc del projecte “Cor verd del
suro” promogut per WWF Portugal, que va actuar d’entitat media-
dora en l’acord. L’objectiu del projecte és desenvolupar esquemes
voluntaris de PSA en la sureda més àmplia del món, situada a l’a-
qüífer més important de la península ibèrica. WWF fa un segui-
ment anual de les àrees d’AVC i assessora l’associació de propieta-
ris en gestió forestal sostenible.

Exemple 1. Acord entre una empresa usuària d’aigua potable (Coca-Cola) i una associació de
propietaris forestals privats a Portugal 

Tipus de bosc i localització Sureda en elevades pendents i poc gestionades al massís de Mau-
res (Var, França) a la conca que envolta el llac artificial de la Mole,
que proveeix aigua a Saint Tropez i 8 municipis turístics més. Està
en una zona d’alt risc d’incendi i disposa d’un pla de prevenció
d’incendis amb definició de les zones estratègiques.

Servei Manteniment de la qualitat de l’aigua, al garantir el manteniment de la
coberta forestal davant d’un risc elevat d’incendi.

Proveïdor del servei Mancomunitat de municipis, responsable de planificar i executar les
mesures de prevenció d’incendis al massís (SIVOM du Pays de Maures
et du Golf de Saint Tropez) i els propietaris forestals de la conca.

Beneficiari del servei El Sindicat per a la distribució d’aigua potable de la Corniche des Mau-
res, que abasteix 9 municipis del golf de Saint Tropez (SIDECM) i els
consumidors finals de l’aigua.

Pràctica forestal que
garanteix el proveïment
del servei

Aplicació de mesures de prevenció d’incendis en una zona d’alt risc
amb l’objectiu de mantenir la coberta arbrada a la conca.

Finançament i mecanisme
de pagament

A través d’un conveni a 4 anys, el SIDECM (companyia distribuïdora
d’aigua) aporta 50.000 € per finançar tasques de prevenció.

Exemple 2. Contribució d’una distribuïdora d’aigua al finançament de mesures de prevenció d’incendis a França



A més, es poden preveure altres pràctiques que augmentin
el paper filtrador dels sòls forestals, com ara l’afavoriment de
fulloses o la irregularització. En aquest sentit, l’empresa
embotelladora Volvic (Danone) a França ha començat a rea-
litzar els estudis preliminars en el marc del programa euro-
peu LIFE + (veure www.life-semeau.eu) per tal de finançar
bones pràctiques forestals a la conca volcànica que explota
(61% forestada) de forma partenariada amb els ajuntaments
que tenen una exempció de taxes per tenir la captació. En el
cas de l’aigua mineral, les accions sobre la conca explotada
tenen més impacte ja que els requeriments quant a compo-
sició i possibilitat de tractament són més restrictius. 

Argument 2: La gestió forestal pot ser una font - evitable -
de contaminació d’aqüífers

Que la gestió forestal sigui generalment una gestió extensi-
va, sostenible i respectuosa amb l’entorn resulta, pel tema
que ens ocupa, un desavantatge més que un avantatge ja que
el marge de millora queda molt limitat. No obstant això, es
poden identificar dues vies potencials de reducció de la quali-
tat de l’aigua lligades a la gestió forestal: l’augment de la ter-
bolesa per partícules en suspensió (provinent bé de tallades
arreu o bé de construcció de vies forestals) i la contaminació
puntual per pesticides, fertilitzants o carburants i olis. 

Ambdós casos es poden evitar, bé introduint restriccions a
la gestió forestal - per exemple, no utilitzar mètodes silvíco-
les que generin manca de coberta (tallades arreu) o limitar
l’ús de pesticides i fertilitzants en la gestió intensiva – o bé
adoptant un seguit de bones pràctiques, com ara eliminar
restes a les parts altes de la conca, arrossegar per cable, uti-
litzar oli biodegradable, i utilitzar “kits contra contaminació
accidental”.

Aquesta aproximació s’està explorant a la regió de Midi-
Pyrénées (França) per a ser aplicada dins els perímetres de
protecció de les zones de captació d’aigua. De moment s’ha
editat un manual de recomanacions de gestió (Marty, 2010;
figura 1) i, dins el mateix projecte SylvaMEd, s’està intentant
aplicar en una zona pilot. A Catalunya, la delimitació dels
perímetres de protecció a les zones de captació (unes 2.500,
no totes forestades) encara no s’ha realitzat tot i que és una
mesura prevista al Pla de Gestió de Conca (ACA, 2009). 

Argument 3: La plantació d’espècies arbòries contribueix a
la depuració d’aigües contaminades

El darrer argument ressalta el paper de les masses arbrades
en l’extracció de contaminants. A aquest respecte les planta-
cions de fulloses tenen un paper a jugar en la millora dels
aqüífers contaminats sota terrenys agrícoles. Les pràctiques
a aplicar poden anar des de l’aforestació de marges de
camps sota pendent fins a l’establiment de sistemes agrofo-
restals complexos. 

L’Acord de Govern 128/2009 de 28 de Juliol - seguint les
directrius de la Directiva Marc de l’aigua, i la Directiva de
Nitrats - actualitza la catalogació de les zones vulnerables a
contaminació per nitrats a Catalunya. Aquestes inclouen 175
municipis amb incidència sobre 28 masses d’aigua. El Pla de
Gestió de Conca de Catalunya (ACA; 2009), actualment en
procés de revisió, conté un programa de mesures (entre les
quals es podrien incloure les pràctiques d’aforestació i d’es-
tabliment de sistemes agroforestals) que podria ser un bon
instrument per vehiculitzar el PSA. De fet, està concebut per
ser-ho i segurament ho seria si el context econòmic fos dife-
rent. L’esborrany del nou PDR 2014-2020 també inclou
mesures per promoure les aforestacions i els sistemes agro-
forestals.

article de fons 12
Setembre de 2012
catalunyaforestal

Figura 1. Portada del manual de recomanacions de gestió forestal per a zones de
protecció de captacions d’aigua elaborat a la regió francesa de Midi-Pyrénées

Pràctica “proveïdo-
ra” núm. 2

Servei Oportunitat

Aplicació d’una sil-
vicultura adaptati-
va que augmenti la
resistència i resi-
liència de les mas-
ses arbrades als
principals riscos,
incloent la preven-
ció d’incendis

Manteniment
de la qualitat
de l’aigua a
baix cost,
“garantint” la
coberta de
boscos

La persistència
d’algunes mas-
ses arbrades es
veu amenaça-
da pels riscos
associats al
canvi climàtic

Pràctica “proveïdora”
núm. 3

Servei Oportunitat

- Introducció de
restriccions a la
gestió forestal
- Ús de bones pràc-
tiques en la gestió
forestal

M a n t e n i -
ment de la
qualitat de
l’aigua, evi-
tant la con-
taminació

Risc de contami-
nació directa o
augment de la
terbolesa d’una
font d’aigua, lliga-
da a certes pràcti-
ques forestals



El proper pas: elaboració de propostes concretes per a
l’aplicació d’un sistema de PSA en relació a l’aigua a
Catalunya en diferents escenaris

En aquests moments s’està treballant en 4 escenaris possi-
bles d’aplicació:
· Conques on s’aprofita l’aigua per a consum 
· Conques on s’aprofita aigua mineral embotellada 
· Zones catalogades com a contaminades 
· Cas general on els beneficiaris siguin més difosos (el con-
junt de la societat) i el servei sigui genèricament una major
contribució als cabals i/o una millor qualitat de l’aigua.

Per a cadascun d’aquests escenaris s’identificaran els prin-
cipals actors implicats – els proveïdors del servei ambiental,
els beneficiats i els possibles mediadors – així com les seves
motivacions per a participar en un sistema de PSA. També
s’analitzaran les opcions existents per a vehiculitzar-lo, a
partir de l’anàlisi del marc legal i operatiu actual. 

A finals de 2013, s’espera disposar d’un quadre clar amb
els possibles instruments econòmics i legals a aplicar a
Catalunya. Aquests instruments podran tenir la forma d’es-
quemes de finançament entre privats, amb figures típiques

de dret privat, o bé comptar amb el concurs de l’adminis-
tració, amb figures típiques de dret públic. En aquest segon
cas, s’analitzaran, entre altres, els 2 principals instruments
públics que poden funcionar de vehicle per a l’establiment
de compensacions en relació a l’aigua: el nou PDR 2014-
2020 (per ser aprovat a finals de 2013) i el Pla de Gestió de
Conca de Catalunya (actualment s’està treballant en la
seva revisió, que ha d’estar llesta al 2015) i s’exploraran
diverses possibilitats de finançament, com ara impostos
ambientals, taxes o altres tributs.  
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Pràctica “proveïdora”
núm. 4

Servei Oportunitat

Plantació d’arbres
vora sistemes conta-
minats (p.ex. siste-
mes agroforestals).

Augment de
la qualitat de
l’aigua, per
depuració de
c o n t a m i -
nants

A Catalunya hi
ha diversos
aqüífers catalo-
gats com a
molt contami-
nats al Pla de
Conca, sobretot
per nitrats
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Reunió amb els socis i alcaldes afectats pels incendis de l’Alt Empordà

En motiu dels incendis catastròfics succeïts a
la comarca de l’Alt Empordà durant el mes de
juliol, el Consorci va convocar una reunió,
que va tenir lloc el dia 2 d’agost a l’Ajunta-
ment d’Agullana, amb els socis i els alcaldes
de la zona afectada per recollir la informació
disponible sobre l’impacte del foc i per valo-
rar i definir les accions i iniciatives a empren-
dre per la recuperació d’aquest territori.

A la reunió van assistir-hi una cinquantena
de persones, entre alcaldes, regidors i propie-
taris forestals, socis del Consorci. Durant la
mateixa es van recollir les preocupacions i les

propostes i alternatives per la recuperació de
les zones afectades, a fi i efecte de poder
estudiar quins han de ser els propers passos i
possibles mecanismes de coordinació i
col·laboració entre les diferents institucions.

El Consorci Forestal de Catalunya juntament amb l’Associació de
Propietaris del Montseny va participar a la reunió informativa
del projecte d’Associació de Propietaris Forestals del Massís del
Garraf que impulsa Node Garraf tot explicant l’experiència asso-
ciativa i les funcions de l’entitat com a punt d’unió de les dife-
rents associacions de propietaris forestals. A la reunió, que es va
realitzar el dia 1 d’agost i a la qual hi van assistir una vintena de
propietaris de la zona, es va plantejar la necessitat d’agrupar els
propietaris a nivell de Massís del Garraf i es va proposar la crea-
ció de l’Associació de Propietaris Forestals del Massís del Garraf
fet que s’hauria de consolidar en properes reunions.

El Consorci al Parlament de Catalunya

Nova adreça de les oficines del Consorci Forestal de catalunya i de la Cooperativa
Serveis Forestals

Durant la darrera setmana de setembre es va realitzar el
trasllat de l’oficina del CFC i de la Cooperativa Serveis
Forestals, que fins ara estava ubicada a la plaça Major de
Solsona. La nova adreça és:

Centre d’Empreses Innovadores del Solsonès
Pujada Seminari s/n
Edifici CTFC (1ª planta)
25280 Solsona

Autor: Àlex Serrahima

Autor: Node Garraf
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El Consorci participa a l’acte inaugural del nou Museu del Suro de Palafrugell
En representació del Consorci Forestal de Catalunya, Miquel
Massaneda va assistir a la inauguració del nou Museu del Suro
de Palafrugell que va tenir lloc el 29 de juny.  El nou Museu està
ubicat a la fàbrica surera modernista de Can Mario i posa en
funcionament els següents espais:
· La sala d’exposicions temporals, amb una exposició sobre la
fàbrica a la dècada de 1920, anomenada “Si les parets parlessin”.
· L’auditori-sala d’audiovisuals, amb la projecció d’una produc-
ció sobre la història de la fàbrica que han realitzat Jordi Riba i
Jordi Rocas.
· L’espai de tallers, amb activitats guiades vinculades al suro per
a totes les edats.
· La resta de la planta baixa, ja que encara no es disposa de l’ex-
posició permanent, s’obre amb diferents exposicions que perme-
ten donar una idea global del que representa el món del suro.

· El mòdul d’acolliment amb la botiga especialitzada en pro-
ductes de suro.

L’acte inaugural, en el que hi van assistir més de 1.500 per-
sones, va comptar amb la presència del president de la Gene-
ralitat, Artur Mas.

Autor: Institut Català del Suro
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esprés del gran incendi forestal que al juliol d’a-
quest any va cremar més de 10.000 ha a l’Alt
Empordà, es fa necessari fer un balanç de la situació

actual i definir les accions i iniciatives a emprendre per la
recuperació d’aquest territori.

Observant tota
la zona arrasa-
da pel foc es
pot comprovar
com aquest va
afectar sobre-
tot a pinedes i
suredes que es
trobaven en
estat d’aban-
donament per

la manca de rendibilitat econòmica, però també algunes sure-
des que es trobaven gestionades. És a dir, els treballs de millora
que s’havien realitzat a una part de les suredes tampoc van
impedir el pas del foc, encara que sí van fer que es reduïssin els
danys, ja que el foc va trobar molt menys combustible vegetal
i no va cremar amb tanta virulència.

Val a dir que a la comarca de l’Alt Empordà es donen cir-
cumstàncies que fan que el risc d’incendi sigui elevat, com
són les infraestructures que travessen la zona de nord a sud
(TAV, AP7 i N-II), i que la propagació pugui ser molt ràpida, si
bufa fort vent de tramuntana. 

També s’ha pogut comprovar com el gran abandonament de
terrenys de conreu, especialment a partir dels anys 60, ha fet
que moltes edificacions aïllades i poblacions es trobin envolta-
des de massa forestal, amb el conseqüent risc per aquestes edi-
ficacions i les persones que hi viuen. Les zones de conreus
(camps de cultiu, conreus d’olivera i vinya i pastures) ocupen
ara una extensió molt petita, trobant-nos amb poques zones
obertes dins dels boscos, dificultant cada vegada més l’extinció
d’incendis, per la continuïtat de les masses forestals.

Vist tot això, es fa evident la necessitat de portar a terme
actuacions que, a banda d’afavorir la recuperació dels boscos,
ajudin a crear estructures que assegurin una discontinuïtat de
les masses forestals per disminuir la propagació del foc i crear
zones segures dins els boscos que permetin el treball dels equips

d’extinció, evi-
tant així que es
produeixi una
situació com la
d’aquest estiu.
Es tracta, en
definitiva, de
crear un
mosaic que
eviti la conti-
nuïtat del

combustible.
Amb aquesta inquietud, la Fundació Boscos, entitat d’interès
general promoguda pel Consorci Forestal de Catalunya, junta-
ment amb l’Associació de propietaris forestals de l’Alt
Empordà, ha engegat la iniciativa EMPORDÀ+VERD per
impulsar i promoure els treballs necessaris per la recuperació
dels boscos i paisatges cremats. A més, també pretén establir
una planificació dels terrenys afectats que permeti minimitzar
les possibilitats de que hi torni a haver grans incendis forestals
a la zona o, en cas de produir-se, reduir-ne sensiblement els
seus efectes, tant pel medi natural com per les persones i bens. 

Les actuacions que es preveu poder portar a terme per tal
d’apropar-nos als objectius esmentats són:
1. Tractament i recuperació de les zones forestals afecta-
des pel foc 
2. Recuperació de pastures, vinyes, camps d’oliveres i anti-
gues zones de conreu, per dinamitzar el territori i protegir-
lo davant d’incendis catastròfics
3. Planificació i construcció d’infraestructures per a la pre-
venció d’incendis 
4. Impuls del consum de la fusta local com a font d’energia 
5. Actuacions singulars per al desenvolupament del poten-
cial paisatgístic i del turisme. 

Des de la Fundació
Boscos s’ha
començat ja a treba-
llar per poder fer
realitat el projecte,
buscant la col·labo-
ració i donatius
d’empreses i perso-
nes, aglutinant els
esforços dels propie-

taris forestals de l’Alt Empordà i els del conjunt de Catalunya,
buscant la col·laboració d’administracions, experts i institu-
cions de casa nostra i reconeguts internacionalment, i impul-
sant campanyes d’informació i educació que ajudin a conèixer
la importància del bosc i del consum responsable dels produc-
tes que ens dóna.

La Fundació Boscos és una entitat que a banda de comptar
amb la col·laboració del Consorci Forestal de Catalunya, integra
en el seu patronat el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
(CTFC) i a personalitats amb una trajectòria àmplia i reconegu-
da en el món de la formació, divulgació i investigació en els
àmbits forestal, medi ambiental i de l’ecologia en general.

Les pinedes de la comarca s’han vist en moltes
zones arrasades per l’incendi. Foto: Toni Gorgot

En determinats casos les suredes gestionades han
resistit millor l’incendi. Foto: Toni Gorgot

Les vinyes són un dels millors tallafocs natu-
rals que existeixen. Foto: Toni Gorgot

D
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Àlex Serrahima

Advocat dels Serveis
Jurídics del CFC

aigua és un recurs escàs a Catalunya i,
als efectes de la propietat forestal
catalana és un element determinant

per la valorització de les finques. Alhora, l’aigua
és font de vida i té una important incidència
socioeconòmica en el món forestal pel que fa a
la silvicultura, al medi ambient i a la repoblació
de la ruralia. Per tant, no és d’estranyar que la
gestió de l’aigua sigui una habitual i incòmode
font de problemes entre propietaris i l’Adminis-
tració, malauradament. 

La propietat forestal ha de ser conscient que
l’aigua és pública, és a dir, de l’Estat. Així ho dis-
posa la llei bàsica vigent en matèria d’aigües, el
Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Aigües, on
en el seu article 1.3 especifica que les aigües
continentals superficials, així com les subterrà-
nies renovables, integrades totes elles en el
cicle hidrològic, constitueixen un recurs unitari,
subordinat a l’interès general, que forma part
del domini públic estatal com a domini públic
hidràulic. Aquesta intervenció pública es fona-
menta en el principi científic segons el qual,
“l’aigua és un recurs unitari que es renova a tra-
vés del cicle hidrològic”. Alhora, té el seu origen
en l’article 132 de la Constitució Espanyola que,
en el seu apartat segon especifica que són béns
de domini públic estatal els que la llei determini
i, en qualsevol cas, la zona maritimoterrestre,
les platges, la mar territorial i els recursos
naturals de la zona econòmica i de la platafor-
ma continental. 

En matèria competencial, l’Estat té les màxi-
mes atribucions legislatives sobre aigües, tal i
com determina l’article 149.1.22 de la Constitu-
ció Espanyola, sens perjudici que Catalunya
també disposa d’un notable ventall de com-
petències normatives, d’ordenació i concessió
d’aprofitaments hidràulics. Així, també trobem
que al nostre País hi ha dos organismes de ges-
tió de l’aigua que operen un, a la part oest de

Catalunya (la Confederació Hidrogràfica de l’E-
bre), i l’altre, a la part centre-est (l’Agència
Catalana de l’Aigua). Cal tenir present que els
rius que gestiona l’ACA, inclosos a la Conca Flu-
vial de Catalunya, són els de la Muga, Fluvià, Ter,
Daró, Tordera, Besòs, Llobregat, Foix, Gaià, Fran-
colí i Riudecanyes, i les de totes les rieres costa-
neres entre la frontera amb França i la conca
del riu Sénia (article 2 del Decret 31/2009, de 24
de febrer). 

Com bé sabem, la política hidràulica d’un país
va marcadament dirigida a garantir l’abasta-
ment d’aigua dels nuclis de població però, tam-
bé té la seva eminent incidència sobre tots
aquells usos que des del medi natural s’han uti-
litzat des de temps remots, com són les capta-
cions d’aigües. Segons la Llei d’aigües, hi ha tres
categories d’aprofitaments: els usos comuns, els
usos especials i els usos privatius. Els primers fan
referència a aigües superficials (basses, gorgues
naturals, etc.), on tothom té la llibertat de beu-
re-hi, banyar-s’hi o fer abeurar-hi el bestiar,
sempre i quan no es provoqui una alteració a la
qualitat ni al caudal de l’aigua, ni se n’abusi
(article 50 de la Llei). Els usos especials són nota-
blement específics ja que només es refereixen a
aspectes relacionats amb la navegació i flotació.
En aquest sentit, són els usos privats els que ens
afecten més directament als propietaris fores-
tals. Aquesta determinació ens comporta
importants efectes ja que significa que la nostra
autonomia sobre l’aigua queda condicionada
pel què disposi l’autoritat pública, la qual cosa, a
primera instància ens afecta clarament sobre els
nostres aprofitaments d’aigua, ja siguin resclo-
ses, pous, mines, etcètera. En aquest sentit, atès
que l’aigua no és nostra, la llei ens possibilita
disposar de drets d’aprofitaments d’aigües, que
poden venir donats: per disposició legal (la nor-
ma atorga determinats drets a propietaris ex
lege); mitjançant la tramitació d’un procedi-
ment reglat de sol·licitud d’autoritzacions o

L’
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concessions; o en compliment de les Disposicions
Transitòries Primera, Segona, Tercera i Quarta de la
Llei d’Aigües de 2001 que contemplen la garantia
dels títols adquirits sobre els aprofitaments quan
era d’aplicació la Llei de 13 de juny de 1879, és a
dir, el cos legal immediatament anterior a la Llei
d’aigües de 1985. 

Quan tindrem drets privats d’aigües per dispo-
sició legal?
L’article 54 de la Llei d’aigües estableix que es
podran utilitzar les aigües de finques procedents
de fonts situades dins de la mateixa i, aprofitar
les aigües subterrànies (pous o mines) quan el
volum total anual no sobrepassi els 7.000 metres
cúbics […]. En aquest sentit, quan així succeeixi,
es requerirà la tramitació d’un procediment
administratiu d’autorització, el qual afecta tant
als aprofitaments nous com als ja existents (que
no posseeixin la corresponent autorització). D’al-
tra banda, cal tenir present que, pel que fa a les
rescloses, sempre es requerirà la tramitació d’una
concessió, encara que s’aprofitin menys de 7.000
m3/any d’aigua.

Quan es requerirà la tramitació d’una concessió?
Quan hom vulgui fer una nova resclosa, un pou o
una mina sabent que utilitzarà un volum anual
superior a 7.000 m3/any haurà de tramitar el
corresponent procediment de sol·licitud de con-

cessió. També haurà de cursar aquest procedi-
ment administratiu qui tingui qualsevol dels
aprofitaments descrits sense legalitzar. 

Què diuen les Disposicions Primera, Segona,
Tercera i Quarta de la Llei d’aigües?
Tot propietari que abans de la Llei de 1985 havia
endegat algun tipus de procediment administra-
tiu per constatar que utilitzava un determinat
aprofitament d’aigua (rescloses i pous, majorità-
riament), la norma preveu que se li respectarà
aquest dret amb una limitació màxima de 50
anys, a comptar des d’1 de gener de 1986. Aques-
tes prescripcions es fonamenten pel fet que molts
propietaris forestals que des de temps immemo-
rial utilitzaven aprofitaments d’aigua van incoar,
sobretot pels volts dels anys 60-70 i arran d’unes
directrius de la llavors Comisaría de Aguas de los
Pirineos Orientales, uns procediments que consis-
tien en Actes de Notorietat on es descrivien, una
per una, les captacions que s’utilitzaven per la
finca. 

Què implica la legalització i inscripció al Regis-
tre d’Aigües
La legalització d’aprofitaments d’aigua consti-
tueix un imperatiu legal i, per tant, d’obligat
compliment però, d’altra banda, comporta la
maximització de la seguretat jurídica, la qual cosa
afavoreix molt notablement a la propietat fores-

Resclosa de La Corvera
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tal. El fet que la norma obligui a legalitzar deixa poc marge de
discussió, si a més tenim en compte que el seu incompliment
constitueix una infracció “menys greu”, sanció de la qual
comprèn una multa d’entre 6.010,13 € a 30.050,61 €, la qual
cosa no es pot menysprear (art. 116.3.b de la Llei i, 316.c del
Reglament Públic Hidràulic). I pel que fa a la seguretat jurídi-
ca que proporciona, el raonament és bàsic: si una resolució
administrativa ens atorga un dret d’aprofitament d’aigua,
amb totes les seves característiques, cabal, i potestats, sempre
es podrà demostrar la tinença del dret d’aigua davant de ter-
ceres persones, i hipotèticament permetrà evitar la usurpació
de l’aigua.  

A fi efecte de saber si tenim aprofi-
taments legalitzats, principalment ho
hem de consultar al Registre d’Aigües,
tot i que en alguns casos també cons-
ta inscrit al Registre de la Propietat de
la finca corresponent. Si no hi cons-
ten els nostres aprofitaments, signifi-
carà que no estan legalitzats, a
excepció de si tenim possessió d’algun
títol acreditatiu de l’aprofitament
d’aigües (una acta notarial, una reso-
lució de la Comisaría de Aguas del
Pirineo Oriental, etc.), a la línia de les
Disposicions Transitòries abans
esmentades, la qual cosa tot i no
comportar una situació d’infracció, es
recomana inscriure’ls degudament al
Registre d’Aigües. 

El Registre d’Aigües no és el mateix
que el Registre de la Propietat. Tan-
mateix, ambdós organismes garan-
teixen una gran protecció jurídica. El
primer, perquè és l’ens encarregat de
guardar totes les concessions, auto-
ritzacions i tots els títols de drets d’a-
profitaments d’aigües. I el segon,
perquè és l’instrument que assegura
més eficaçment el dret de propietat
en el nostre ordenament jurídic i, on
l’Administració no disposa de privile-
gis per modificar unilateralment els
assentaments registrals. 

A títol de conclusió, a Europa, l’Es-
tat Espanyol i Catalunya cada vega-
da es planifica més el recurs hidrolò-
gic. Alhora, l’enfocament dels usos
de l’aigua també han anat canviant
al llarg dels anys. Per tant, el verda-
der repte de la propietat forestal és

la d’adequar-se al nou escenari que ens marca la norma i
aprofitar tots aquells aspectes que poden anar al nostre favor.
Si bé és cert que aparentment existeix una elevada càrrega
administrativa en el control sobre l’ús de l’aigua, també és real
el fet que s’ha travat un notable ventall de protecció jurídica
a favor de la propietat privada i, sobretot, la forestal. Per tant,
fins i tot pot ser interessant per un propietari el fet de proce-
dir a la legalització de les aigües de les seves finques i inscriu-
re-les en el Registre d’Aigües, a fi efecte de preservar-ne ofi-
cialment el seu cabal, característiques i usos ja que, tot i que
esperem que no sigui així, l’aigua podria ser en un futur,
motiu de discrepàncies, disputes i conflictes.
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Valoració i reflexió
de la campanya de 

nguany, la Cooperativa del Consorci
Forestal de Catalunya, seguint la línia
ascendent pel que fa a la gestió d’ex-

plotacions i comercialització de productes
forestals, ha comercialitzat més de 270 tones
de suro, explotant una superfície aproximada
de 180 ha sobre una vintena de finques repar-
tides dins i rodalies dels massissos del Montne-
gre, Cadiretes, Guilleries i falda del Montseny.

Fent una valoració dels resultats obtinguts,
hem generat 5 preguntes i respostes que ens
permetran analitzar i entendre la situació
actual i problemàtica del sector del suro.

1. Quina és la situació actual de les suredes?
De la vintena de finques amb les que ha tre-
ballat la Cooperativa, bona part d’aquestes
són finques on els peus productors de suro
són peus envellits i poc vigorosos, amb feri-
des anteriors significatives i no cicatritzades.
Alhora, i com a element agreujant, al llarg
dels anys 90 part d’aquestes van ser castiga-
des pel foc.

Tot i que, en poca mesura, s’hi han practi-
cat feines de millora, aquestes sempre han
estat encarades a estassades de matoll i eli-
minació d’espècies acompanyants, sense
actuar sobre la massa productora de suro, per
la qual cosa, aquestes actuacions no han sig-
nificat una millora de la qualitat d’aquesta
massa. Igualment s’ha constatat una falta de
pelegrins i de regenerat, hipotecant encara
més la futura producció de suro.

Totes les finques amb les que ha treballat la
Cooperativa, es troben per sota dels 600
metres, on la presència del corc ha sigut
especialment abundant, sent un element
molt significatiu pel que fa a la devaluació
d’un producte tant exigent i preuat com el
suro de qualitat. 

2. Quines són les exigències de la indústria?
La situació de crisi actual ha significat per part
d’algunes indústries del sector, una davallada
significativa pel que fa a la compra de suro i
producció de taps, amb casos de fins el 50% res-
pecte l’any passat.

Segons amb quin tipus de suro treballin les
indústries, ens trobem amb compradors que, per
la producció de taps que fan, poden fer més de
dues classificacions, triant un percentatge de
suro de qualitat superior respecte a altres com-
pradors amb un aire més industrial on, per
motius de costos i línies de producció, només
fan dues classificacions.

En cap cas pot ser criticable el nivell d’exigèn-
cia de les indústries. És del tot comprensible i
recomanable que, pel bon funcionament i futur
del sector, es posi el nivell d’exigència de la qua-
litat del suro a un llistó molt alt. Si volem que el
suro català sigui ben valorat i de prestigi, s’ha de
demanar i exigir qualitat.

És a dir, el problema del suro no cau en el
nivell d’exigència de la indústria. En termes
generals, el problema rau en què, tot i tenir
potencial per produir suro de qualitat, la manca
de gestió en bona part de les suredes juntament
amb el grau elevat d’afectació del corc, fa que
això, avui en dia, no sigui possible.

3. Són viables els preus de mercat?
El preu de mercat del suro de rebuig enguany
s’ha situat als 0,40 €/t. Tenint en compte que el
percentatge de suro de rebuig de la major part
de les suredes és superior al 80%, pot un propie-
tari forestal cobrir els costos d’explotació? O, pot
tenir un benefici que, sent optimistes, li permeti
invertir-los a la finca per millorar-ne la qualitat i
invertir la tendència del percentatge de suro
rebuig respecte el suro de qualitat?

Per entrar una mica en detall de si es cobrei-
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xen o no els costos d’explotació, podem entendre de
manera generalitzada que per l’explotació del suro hi
entren tres agents: empresa serveis, transport  i ges-
tor/rematant.

No entrarem a valorar si el cost de pela és raona-
ble que es pagui a 0,25 €/kg. En tot cas, primer
hauríem de fer la reflexió de quin tipus de mà d’o-
bra volem, amb quines condicions de seguretat
volem que treballin, tant pels propis treballadors
com per la propietat, i amb quin nivell de professio-
nalitat. Aquest no és un debat que encetarem ara,
però independentment d’això i fins i tot suposant
un preu baix de 0,25 €/kg, sumant-hi el transport i
les despeses de gestió, la propietat pot tenir un
benefici net que oscil·la des dels 0 €/kg fins als 0,07
€/kg pel que fa al suro de rebuig (amb el suro de
qualitat oscil·la entre els 1,40 €/kg i els 1,50 €/kg).
Però la valoració econòmica no pot acabar només
aquí, és a dir, segur que entre torn de pela i pela, hi
ha hagut d’haver-hi una inversió prèvia, ni que sigui
d’arranjament de carreteres per poder entrar a tre-
ballar-hi, i això sense entrar a valorar la necessitat
de l’execució de com a mínim una estassada que
faciliti l’execució de la pela i una tallada selectiva
per a la correcta gestió i millora de les suredes.

Provarem de reflectir, a partir del següent requa-
dre, quins són els números d’una campanya de suro,
tenint en compte que les explotacions de suro d’en-
guany per part de la Cooperativa, el percentatge
s’ha mogut entre un 95% i 99% de suro de rebuig
respecte al 5% i 1% de suro de qualitat. Suposarem
alhora, salvant les distàncies i totes les excepcions
que hi pugui haver, que la producció mitja de les
suredes és de 1,5 tones per hectàrea.

Import net a percebre per part del propietari:
1,47 €/kg suro qualitat x 0,05% + 0,07 €/kg
suro rebuig x 0,95% = 0,14 €/kg, és a dir, 
140 €/t
140 €/t x 1,5 t/ha = 210 €/ha 

Si amb un torn de pela de 14 anys, la propietat té un
benefici net de 210 €/ha, quina mena d’inversió pot
fer a la finca quan, per tallades selectives i estassades,
la despesa és ja de més de 1.300 €/ha? Tan sols l’arran-
jament de carreteres, és a dir, la inversió necessària
prèvia a executar per poder-hi entrar a treballar ja
supera aquest benefici, tenint en compte l’estassada de
marges i les hores de toro o de retro.

Amb aquests números en mà, es pot exigir o dema-
nar que un propietari sanegi i millori la qualitat de la

seva massa productora de suro? I encara més preocu-
pant: Quines suredes i quina qualitat tindrem pel pro-
per torn de pela?  

4. Quina és i ha sigut la responsabilitat del pro-
pietari?
A finals dels anys 90 i principis del 2000, el suro de
rebuig es va arribar a pagar a preus desorbitats, on la
propietat podia arribar a cobrar, sobre un preu enras-
sat, uns 1,50 €/kg per un tipus de suro que enguany
l’han cobrat entre 0,00 €/kg i 0,07 €/kg.

Si la indústria pagava gairebé el mateix preu el suro
de rebuig que el suro de qualitat, quina percepció
podria tenia la propietat de millorar la qualitat de la
seva massa productora si, al cap i a la fi, quans més
quilos produís el bosc, independentment de la qualitat,
major benefici. D’aquella política de preus en paguem
avui les conseqüències, on la propietat no va invertir
sobre les suredes per millorar-ne la qualitat. 

Aquí rau també la responsabilitat del propietari, on
quan la producció de suro donava importants benefi-
cis, no es va tenir la suficient visió de futur per invertir
part d’aquests en la millora del bosc.

5. És bona la política actual de subvencions?
La finalitat de les ajudes és la de millorar la qualitat de
les masses, posar-les en producció per tal que en
següents aprofitaments no siguin tan dependents dels
ajuts. Això però, no s’aconsegueix amb subvencions
per pela de suro de baixa qualitat (no confondre amb
subvencions sobre el despelagrinatge o sobre el tracta-
ment fitosanitari). 

Quan es treballa amb suredes envellides, casti-
gades pel foc, castigades pel corc o que per la seva
morfologia produeixen suro de baixa qualitat, difí-
cilment en successius torns de pela, se’n millorarà
la qualitat.

És a dir, la subvenció pel suro de baixa qualitat
no es tradueix en una millora de la massa produc-
tora sinó que acaba sent una subvenció a la indús-
tria, on li permet ajustar els preus de compra a
costos d’explotació i fins i tot per sota, pressupo-
sant que la propietat ja els acabarà de cobrir amb
aquesta subvenció. 

Cal centrar la inversió de les subvencions en talla-
des selectives i sanitàries que permetin rejovenir la
sureda, obtenir peus sans i bons productors, en defi-
nitiva, millorar la qualitat de les nostres masses per
obtenir un suro de qualitat, que permeti, juntament
amb el compromís de la propietat, encetar un cercle
viciós on el bosc de suro es financiï per sí mateix.
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s evident que la motoserra pot suposar
per a qualsevol usuari, tant a nivell
particular com per gent que s’hi guan-

ya la vida amb un ús diari, un perill i un risc
elevat de patir una lesió que pot ser prou
important. Aquesta qüestió se la plantegen
cada cop més sovint les persones que treballen
professionalment al bosc o d’altres que sim-
plement la utilitzen com a hobby.

Tot i que per a molts dels lectors d’aquesta
revista, l’ús de material de seguretat és habitual,
encara hi ha usuaris que en desconeixen la seva
existència i característiques.

Cal tenir en compte, però, que d’uns anys
ençà la mentalitat del professional forestal i
de jardineria ha anat canviant al respecte, fent
pràcticament diari l’ús del material de segure-
tat, tot i que encara podem trobar-nos usuaris
al bosc, petits autònoms forestals o jardiners
que no tenen en compte el perill que pot
suposar treballar amb aquestes màquines sen-
se anar ben equipat. 

El meu objectiu amb aquest article no és
espantar cap motoserrista aficionat, però sí
advertir i informar de tot l’equipament neces-
sari que fàcilment podem trobar al mercat per
treballar amb una motoserra (o xerrac) amb
certa tranquil·litat, però sempre aplicant els
consells establerts en el manual d’usuari, i fent
cas de la formació pre-entrega que ens hagin
fet a la botiga especialitzada on haguem
adquirit la màquina. 

En tot cas, com en moltes altres coses, el
nostre país continua estant a anys llum en
matèria de seguretat respecte a altres països,
on el sector forestal està molt més desenvolu-
pat que aquí, sigui per majors extensions
forestals, millor explotació o simplement per-
què estan més mentalitzats en el tema de la
seguretat. Segur que no sóc la persona més

apropiada per donar fe a una afirmació com
aquesta,  ja que no he viatjat in situ a altres
països per comprovar-ne el seu dia a dia, però
sí que degut a la meva feina, m’ha permès
intercanviar opinions amb molts clients, que hi
han treballat i inclús han viscut el dia a dia
amb colles forestals tallant a altres indrets del
continent. El que sí puc afirmar, és que aques-
tes experiències els han ajudat a aprendre a
treballar amb seguretat i conseqüentment fer-
ne d’ells els principals avaladors d’aquesta
manera de fer i els “predicadors” de com s’han
de portar a terme els objectius forestals amb la
màxima garantia per la nostra salut. 

Perquè ens fem una idea: el motor d’una
motoserra bàsica pot accelerar aproximada-
ment fins les 12.000 revolucions per minut
(una professional fins les 14.000 o més). Si
això ho traslladem al de gir de la cadena de
tall podem adonar-nos de l‘eina que tenim a
les mans. Les dents de la cadena del xerrac no
són ganivets o “cuters” que tenen un tall net.
Si ens fixem en els encenalls que surten de la
fusta sabrem que més aviat es tracta d’un tall
per esquinçament, és a dir, el que fa és esga-
rrapar i entrar amb força cap a la fusta. Amb
tot això vull dir que un tall que ens puguem
fer amb un ganivet o cúter no té cap sem-
blança amb el d’un xerrac mecànic.

Òbviament la motoserra té els seus propis sis-
temes de seguretat directes (fre de cadena, cap-
tor de cadena, suplement manillar...) però tot i
coneixent bé el seu funcionament no significa
que un oblit o simplement un excés de con-
fiança (cas més habitual) ens pugui suposar un
ensurt o fins i tot un accident. Com en tot, la
prevenció és fonamental.

Amb els anys, la roba especial i concreta per
ús de motoserra (EPI -equip de protecció indivi-
dual-) han sofert una ampliació i millora subs-

É

Marc Serra Taberner

Tallers Agrícola 
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tancial. Actualment, en una botiga especialitzada podem tro-
bar una gran varietat d’aquests tipus d’articles, i per descomp-
tat, una gama de preus adaptables a cada butxaca. Si que és
cert, que als inicis (no fa pas molts anys) els preus eren molt
prohibitius i sumats a la poca consciència que hi havia entre
els usuaris, era un terreny bastant oblidat. Amb els anys, els
proveïdors i fabricants s’han trobat amb un augment de la
demanda molt elevat i s’han espavilat per idear nous teixits,
nous materials i conseqüentment a baixar preus, que a hores
d’ara, continuen decreixent any rere any. 

En el cas de la motoserra, l’EPI bàsic el composen els panta-
lons, els guants, les botes i el casc. Respecte a aquest material
podem trobar un ampli ventall de models, de característiques i
de preus molt variats. 

Si parlem, per exemple, dels pantalons anti-tall, en podem
trobar des dels més avançats tecnològicament, que poden
costar al voltant dels 300€, fins als més bàsics amb un preu
més assequible, sobre els 80€, que tot i que són diners, potser
ens hem de plantejar si té preu la nostra cama, el nostre peu, o
els nostres braços. Quan l’haguem d’escollir ens trobarem amb
els models més bàsics que són els anomenats CLASSE 1. Això
vol dir que aquest pantaló ens aturarà en sec la cadena d’una
motoserra que giri a 20 m/s. Amb aquests tenim la cama
sobradament protegida davant l’ús de la majoria de xerracs.
Hem de tenir en compte que normalment, si hi ha un rebot o
retrocés de la màquina, l’operari sol deixar l’accelerador, és a
dir, en el moment del possible impacte, es troba en desaccele-
ració. Després ens trobarem els anomenats CLASSE 2 (24 m/s) i
CLASSE 3 (28 m/s). Són EPI’s que ens proporcionen més pro-

tecció i el seu preu augmenta. Aquests tenen poca sortida en
el nostre mercat, i a vegades, pot ser difícil trobar-los a les
botigues, a no ser que sigui sota comanda. La pregunta que
ens podem fer és: si tots ens protegeixen, quina és la diferèn-
cia entre un més econòmic i el més car? doncs sobretot en la
comoditat, el teixit, la ventilació...

Tota la roba anti-tall té un tret en comú: el teixit protector.
Aquest està format per unes capes (normalment 9) que són les
que s’encarreguen de bloquejar la cadena pràcticament a
l’instant per evitar el tall. Degut això, molt probablement, un
xerrac que hagi patit “l’atac” d’un
pantaló de protecció haurà de passar
pel taller per eliminar les restes de
fils que queden allotjats a la zona
d’embragatge, pinyó i espasa, alhora
que el pantaló trencat ja no podrà
garantir cap protecció, per tant
l’haurem de canviar. 

Un altra EPI que és bàsic utilitzar en el treball amb motose-
rra són els guants anti-tall, que sempre es complementaran
amb els pantalons. Els més utilitzats són els que porten pro-
tecció en una mà (l’esquerra) CLASSE 0 (16 m/s), tot i que
també n’hi ha amb protecció a les dues mans. 

Trobem també els maniguets pels avantbraços que els fan
servir podadors que en moments puntuals puguin utilitzar la
motoserra d’una sola mà. 

Per protegir els peus, un altre part del cos molt exposada a
l’eventual rebot de la motoserra, utilitzarem les botes espe-
cials, sempre amb el teixit protector i de les que també dispo-
sem de les distintes classes que he esmentat anteriorment, per
així també poder triar la que millor s’adapta a les nostres
necessitats.

Per finalitzar i tal com he comentat anteriorment, l’objec-
tiu de l’article no és espantar a l’usuari d’una motoserra, sim-
plement advertir que la feina, sigui la que sigui, es pot fer
amb la màxima seguretat i tranquil·litat de qualsevol moto-
serrista aficionat o professional, i el més important és comp-
tar amb un bon assessorament a l’hora d’escollir i utilitzar
qualsevol dels EPI’s bàsics. 
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cabem de deixar enrere un altre estiu difí-
cil. Els nostres boscos i camps han tornat a
patir de valent l’eixut estival i la calor. Però

no només l’estiu ha resultat difícil, ja abans la
meteorologia ens donava notícies pel seu compor-
tament erràtic. Recordem les temperatures des de
l’any passat. A l’abril eren massa altes i després
quasi van anar davallant, enlloc de pujant, fins a un
juliol més fresc de l’habitual. Aleshores s’inicià un
estiu que es va allargar fins a mitjans d’octubre,
quan moltes estacions meteorològiques van batre
el rècord de temperatura dues vegades. Tot plegat
provocà la desorientació en molts vegetals, espe-
cialment vistosa i sorprenent va ser la florida tardo-
renca dels cirerers en algunes comarques. Poste-
riorment, tot el fred de l’hivern passat es va
concentrar al febrer amb vents de gregal que
enviaven masses d’aire fred, fins i tot alguna d’ori-
gen siberià arribà a la península Ibèrica, tot i que
sense travessar clarament els Pirineus. Aquesta va
ser una diferència respecte el famós febrer del
1956 quan l’aire siberià va arribar plenament amb
grans danys, per exemple, matant la majoria dels
garrofers. Una altra diferència respecte aquell
febrer és que enguany el que realment ha estat
extrem durant els episodis freds han estat les bai-
xes humitats relatives. De fet, part de l’explicació
dels atípics incendis forestals de començament de
març als Pirineus caldria buscar-la en l’extrema
sequedat del febrer i també durant el propi episodi
dels focs. I finalment, com dèiem al començament,
un estiu dur, sobretot l’agost degut a successives
onades de calor que han provocat un fenomen de
falsa tardor cromàtica ja recorrent darrerament.

Aquesta prematura tardor és especialment visible
en els ambients de les anomenades rouredes sub-
mediterrànies. Arbres com el roure de fulla petita o
el martinenc canvien el color de la fulla durant la
segona meitat de l’estiu no pas per l’arribada del

fred sinó per la duresa de l’eixut estival. Enguany
aquest fenomen s’ha vist fins a alta muntanya, per
exemple, en les bosquines de bedolls pirinenques.
Això ens recorda la temàtica de la gestió forestal i
l’aigua perquè no deix de ser un exemple de la pèr-
dua de competitivitat de les roures respecte les
alzines davant un règim hídric endurit. Els roures
depenen de la disponibilitat d’aigua a la primavera i
l’estiu que és quan tenen fulles verdes més compe-
titives que les esclerofil·les de les alzines, però
aquestes segones estan disponibles durant bona
part de la resta de l’any si l’aigua arriba més tard. Si
el fenomen es repeteix any rere any, podria suposar
una regressió de les rouredes respecte els alzinars
en aquests ambients cada cop més mediterranis.

Però tornem a la meteorologia perquè els dalta-
baixos també han estat presents en la pluja. L’any
passat, després d’un hivern sec i una primavera
plujosa quasi arreu, les pluges s’havien anat reti-
rant progressivament de la majoria de comarques
fins a generalitzar-se la sequera a mitjans de tar-
dor. Una dada, l’estació de Falset va estar 134 dies
consecutius sense caure ni 1 mm de pluja diària.
Aquesta circumstància va portar novament la
vegetació a forts patiments fins l’extrem que vam
observar el pi blanc, arbre xeròfil per excel·lència,
amb problemes de supervivència per la tardança
de l’arribada de les pluges de tardor. Finalment,
l’any passat la pluja arriba amb pràcticament dos
mesos de retard. El que era una de les tardors més
seques passa a ser una de les més plujoses. Recor-
dareu que els bolets eren completament absents a
mitjans d’octubre i un mes després creixien en
quantitat, distribució i mides impròpies provocant
problemes per imprudències. La xifra pluviomètrica
més desorbitada la trobem dalt de tot del Mont-
seny on la ratxa plujosa acumula quasi 700 mm,
però trobem registres superiors als 300 mm en
bastantes localitzacions.

A
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Que plogui la meitat o més del que hauria de
ploure en un any en molt poc temps és un fet típi-
cament mediterrani que afegeix encara més difi-
cultats en la gestió de l’aigua per part de les plan-
tes, del medi natural en general i fins i tot de la
mateixa societat. El patró de sequera seguida de
precipitacions abundants sembla bastant reco-
rrent. Recordem anys extrems com el 1994 on el
titular va ser: “després dels focs, els aiguats”. Sem-
bla com si d’alguna manera l’atmosfera es com-
pensi a mig o llarg termini i que en els períodes
anticiclònics s’acumulés l’energia que després ali-
mentarà les precipitacions amb més força. Però
alhora, altres inèrcies meteorològiques actuen en
sentit contrari afavorint que quant menys plou
més difícil és que ho faci i viceversa. Llavors,
sumant aquestes dues tendències oposades es pot
establir la hipòtesi general segons la qual com
més temps fa que no plou més difícil és que ho
faci però més forta serà la pluja un cop aconse-
gueixi desencadenar-se.

Aquesta relació entre la durada de les ratxes
seques i càlides i la intensitat de les precipitacions
ens porta a pensar en una de les incògnites més
interessants de l’impacte de l’escalfament global
sobre les precipitacions en l’àmbit climàtic medi-
terrani. Se sap que a més temperatura, més
demanda d’aigua i, per tant, o plou sensiblement
més o el dèficit hídric s’agreuja. Però llavors sen-
tim el comentari que un mar més càlid afavorirà
l’increment de les precipitacions compensant l’in-
crement de la demanda. Ara bé, aquesta hipòtesi
no sembla observar-se en la realitat. A Catalunya,
globalment la temperatura de les aigües marines
augmenta de nord a sud mentre que les precipita-
cions fan quasi el contrari. El mateix s’observa a
nivell peninsular i per al conjunt de la conca
mediterrània. I és que no n’hi ha prou tenint
aigües càlides, el que realment inestabilitza l’at-
mosfera afavorint les precipitacions és el contrast
entre l’aigua càlida i l’aire fred. Per tant, de la
tipologia de pluges que més aigua representa per
a Catalunya, això és la convectiva de finals d’estiu
i tardor, només no davallarà si mantenim les
entrades d’aire relativament fred, fet dubtós en un
context més càlid. En definitiva, l’actual escalfa-
ment global ens apropa a un escenari, més aviat,
més erràtic, com ja hem comentat altres vegades,
i el règim pluviomètric de l’any passat i d’enguany
podria ser-ne un exemple.

I per no estendre’ns més, l’any en curs segueix
bastant sinuós, l’hivern extremadament sec, ha

donat pas a una primavera globalment plujosa i
un estiu novament més sec de l’habitual que ha
dut circumstàncies poc habituals com que comar-
ques com la Garrotxa, Osona o el Ripollès temes-
sin per l’elevat perill d’incendi forestal. Aquesta
reiterada irregularitat meteorològica afavorirà
fenòmens puntuals ja esmentats (floracions inu-
suals, falses tardors, increments de la mortalitat
vegetal...) i un progressiu impacte global més
ampli que es manifesta en un cert decaïment
forestal. Justament el CREAF, ubicat a la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, a instàncies de la
Direcció General del Medi Natural de la Generali-
tat i mitjançant la col·laboració del Cos d’Agents
Rurals, està fent un seguiment de la presència
arreu del país d’aquests símptomes de decadència
de la massa arbrada. L’exemple més extrem d’a-
quest fenomen sembla que el trobem actualment
en una mortaldat excessiva en les pinedes de pi
negre de la solana de Cerdanya. La relació d’a-
quest fenomen amb la deriva climàtica actual
sembla innegable i caldrà anar-la seguint.

1. Probable impacte de la
meteorologia desfavorable
en pins blancs joves (Pinus
halepensis) al Baix Camp 

2. Possible impacte de la
tendència climàtica en pins
negres adults (Pinus uncina-
ta) en el Pallars Sobirà

1

2



Edita: Generalitat de Catalunya. Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat
Any: 2012
144 pàgines
DL: B-12021-2012

Publicació que té com a
objectiu principal orientar
la redacció d’estudis de
carreteres de muntanya i
ajustar els criteris de dis-
seny a les característiques
g e o m o r f o l ò g i q u e s ,
ambientals i paisatgísti-
ques de l’entorn per on
discorren. Es descriuen
una sèrie de propostes de
criteris, solucions i tècni-
ques de restauració que prevenen o disminueixen les
afectacions sobre el medi a l’hora de dissenyar el
traçat o condicionament i persegueixen una major
integració de la carretera al seu entorn.

L’àmbit d’aplicació de les recomanacions és el
conjunt de carreteres que transcorren pels medis
muntanyencs a Catalunya, si bé es poden adoptar
d’altres solucions tècniques sempre que es justifi-
quin adequadament. En aquest sentit es consideren
medis muntanyencs tots aquells àmbits que posse-
eixen alguna de les característiques següents:
· Espais situats a una alçada superior als 700 m
· Espais situats en vessants amb pendents superiors
al 15%
· Espais situats en serres, serralades o massissos que
independentment de l’alçada o del pendent tenen
valls, colls o ports de muntanya.
· Espais inclosos en la Llei 2/1983, de 9 de març,
d’alta muntanya.
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Recomanacions tècniques
per al disseny ambiental
de les carreteres de 
muntanya

La Fundació Boscos (FUNDACIÓ AGRÀRIA BOSCOS
Fundació privada) sorgeix l’any 2008 d’una iniciativa
conjunta entre la Fundació Agrària Local de Santa
Coloma de Farners (1995) i el Consorci Forestal de
Catalunya (1948).

L’objectiu primer i fonamental és disposar d’un punt
de trobada i debat entre el món de la gestió (propieta-
ris – silvicultors i professionals) i el de la recerca i
coneixement, per col·laborar en la millora del coneixe-
ment de la realitat i de l’espai forestal per part del
públic en general; i impulsar la col·laboració públic –
privada en projectes orientats als àmbits de la forma-
ció, millora de la gestió i dinamització de mercats.

De la web es destaca la Campanya EMPORDÀ+VERD,
que ha iniciat la Fundació Boscos juntament amb l’As-
sociació de Propietaris forestals de l’Alt Empordà. La
Campanya té com a principal objectiu impulsar i pro-
moure els treballs necessaris per la recuperació dels
boscos i paisatges cremats de l’Alt Empordà. Amb la
campanya es busca la col·laboració d’administracions,
experts i institucions, així com el finançament per
poder fer realitat el projecte.

Fundació Boscos
http://www.fundacioboscos.org

Conecta Bioenergía
7è Congrès Internacional de Bioenergia
23-25 d’octubre de 2012.Valladolid
Organitza: Avebiom
Més informació a www.congresobioenergia.org

6º Congreso Forestal Español
Montes: servicios y desarrollo rural
Del 10 al 14 de juny de 2013.  Vitòria
Organitza: Sociedad Española de Ciencias
Forestales (SECF)
Més informació a www.congresoforestal.es







e n t r e v i s t a

Enric 

Quins són els objectius de la popu-
licultura i en quines zones es dóna
millor?
L’objectiu és molt clar: fer rendir les
finques, però també domina la tra-
dició. Fins el dia d’avui els terrenys
destinats a pollancredes idonis per al
seu millor comportament són les
zones adjacents als rius, rieres, sots i
camps on predominin les terres pri-
mes i d’al·luvió.

Quins canvis ha patit la populicul-
tura en els darrers anys?
Diria que no hi ha hagut molts can-
vis significatius en el cultiu d’aques-
tes espècies. Es fa difícil valorar quin
és el millor model o sistema de tre-
ball, sigui intensiu o extensiu, per
obtenir bons rendiments, doncs
influeix molt la ubicació, l’orografia
del terreny, la proximitat a cursos
d’aigua, l’extensió en superfície de la
finca, la unanimitat entre llinders,

etc. Tots sabem que en finques rústi-
ques existeix aquesta heterogeneïtat
de zones.

Quins factors determinen en major
grau la qualitat i la productivitat
d’aquestes plantacions?
Els factors principals que influeixen
en l’obtenció d’una bona qualitat de
fusta són varis. En primer lloc un
bon clon, i en segon lloc fer el cultiu
en regadiu si la capa freàtica és fon-
da. Al llarg dels últims anys hem
anat seleccionant clons i n’hem dei-
xat de banda uns altres per poca
qualitat o degeneració. No obstant,
les indústries que treballen aquesta
fusta ja se n’han cuidat d’obligar-
nos a seleccionar el material vegetal,
factor molt determinant en la pro-
ducció i rendiment econòmic. Un
altre factor és que hem aplicat un
lleuger espaiament en el marc de la
plantació i podes més acusades.

Populicultor

“...caldria promoure, entre 
l’administració i la propietat, una
gestió forestal adequada i sostenible
dels boscos de ribera”.

Enric Planas ha estat
tota la vida vinculat al
món forestal, sobretot
a la populicultura,
tradició i mitjà de vida
principal.

La superfície que ges-
tiona actualment és
d’unes 70 hectàrees,
50 hectàrees de les
quals són de pollan-
cres i unes 20 hectà-
rees de plàtans. Majo-
ritàriament es troben
ubicades als municipis
de Celrà i Bordils.



Quins productes s’obtenen, a quin mercat
van destinats i quines indústries ho tre-
ballen?
La fusta de pollancre té tres principals
aprofitaments: un s’aconsegueix mitjançant
el desenrotllament del tronc per obtenir la
fusta en forma de fullola o llistó amb el que
es confecciona la caixa de fruita o altres
productes (coneguda com envàs perdut);
l’altre pel mateix procediment de desenrot-
llament en forma de làmina per obtenir un
contraplacat, conegut com a tauler, usat
per diferents destinacions. Afortunadament
segons alguns industrials, últimament
aquest tipus de producte té bona accepta-
ció a un mercat determinat (“toquem fus-
ta”). I, finalment, el darrer mercat de destí
és en forma de partel·la (taulonet fi) proce-
dent de serra, per obtenir la construcció de
la caixa de cava o envàs que tots coneixem.
Els dos últims requereixen fusta blanca i de
bona qualitat.

Quines són les principals problemàtiques
per a la gestió de les pollancredes?  
La principal problemàtica per a la gestió de
les pollancredes són els efectes econòmics
que tots coneixem: preus de la fusta de 25
anys enrere o més i les despeses tremendes
del moment actual. Tot amb la necessitat
d’obtenir, cada vegada més, una bona qua-
litat de la fusta, que és l’objectiu prioritari i
de lògica per part de les indústries, doncs

tenim al darrere una constant competència
ferotge del cartró, tauler de partícules i
plàstic. 

Tradicionalment la propietat adjacent a
rius i rieres gestionava el bosc de ribera
fins arran de l’aigua per assegurar el
manteniment de marges i lleres. Aquesta
gestió però s’ha abandonat sobretot als
trams baixos dels rius. Per què?
Quin paper considera que ha de desenvo-
lupar la propietat forestal en la gestió i
conservació dels boscos de ribera?
No hem d’enganyar a ningú. Les millors
zones per obtenir diàmetres i bona qualitat
de fusta amb poc treball, eren i són les
zones properes a rius i rieres. El propietari
adjacent les plantava, les gestionava realit-
zant podes, desbrossades manuals o mecà-
niques, donant sensació en general d’una
propietat ben gestionada.
Malauradament, les normatives han canviat
imposades per part de les administracions
hidràuliques i el que uns entenem per mal,
altres ho entenen per bé. El que sí puc dir i
es pot constatar, és que aquesta part de
finca tan preuada s’està abandonant per
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dos motius principals: el primer, pel
fet de determinar com de domini
públic hidràulic i zona inundable
sense límit de metres les zones pro-
peres a les aigües i les que no, i
segon, per no autoritzar la plantació
de pollancres per no ser, segons ells,
planta autòctona. En aquests
moments, no et deixen plantar
pollancres ni en zona de servitud.
Jo hi aplicaria el refrany conegut
que diu “uno por otro la casa sin
barrer”. Cal mirar com estan les lle-
res dels rius, rieres i torrents, doncs
caldria una entesa entre administra-
cions i la propietat adjacent.

Durant els darrers anys s’ha treba-
llat per l’eliminació de les taxes de
l’administració hidràulica per als
aprofitaments forestals sense cap
resultat satisfactori. Com es veu
des de la propietat forestal la
necessitat de suprimir aquestes
taxes i promoure la gestió forestal
dels boscos de ribera?
És cert que, per acabar-ho d’arrodo-
nir, cal pagar les taxes i cànon per
planta tallada, segons el seu volum,
que l’administració aplica sigui
pollancre o plàtan dins aquesta zona
de domini públic hidràulic. Desprès
que el propietari hagi plantat com
sempre ha fet, a la mateixa zona, i
hagi assumit totes les depeses de
manteniment al llarg dels anys, que
finalment hagi de suportar aquest
import és inconcebible!. Per tant, des
de la propietat forestal afectada per
aquestes circumstàncies demanaríem
suprimir aquest pagament injust, i
que no s’imposin tants entrebancs
per plantar pollancres allà on es
pugui. Afortunadament el bosc de
ribera, amb els seus bons efectes
ambientals, està augmentant consi-
derablement a totes les lleres de rius i
rieres. No cal constatar-ho. Repeteixo
que caldria promoure, entre l’admi-
nistració i la propietat, una gestió
forestal adequada i sostenible d’a-
questes zones en concret.  
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Si vols anunciar-te en aquesta secció posa’t en contacte amb el Consorci Forestal de Catalunya al 972 84 27 08.
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