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Elegia
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vostra carta
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de Catalunya,
C/ Jacint Verdaguer, 3,
2a planta,
17430, Santa Coloma
de Farners
Correu electrònic:
consorci@forestal.cat

La mort de n'Emili Garolera Bohils ha colpit
dolorosament els qui el coneixíem i l'estimàvem.
Personalment, desitjo publicar a la revista
algunes vivències desconegudes possiblement
per a molts, que poden servir per valorar la
seva envergadura humana, i vocacional.
A part de l'empremta que ha deixat en les
boscúries del Montseny -que significativament, i amb gran anticipació, s'ha cobert de
blanc, retent-li homenatge-, i que ha fet
coincidir la poesia amb el món real, la seva
vida es va projectar en diversos àmbits.
Alt, cabell curt, expansiu, s'expressava amb
gran propietat, no solament parlant de botànica, sinó també dels filòsofs alemanys del
segle XIX o de determinats corrents literaris
francesos.
Jo li deia que feta salvedat de quan anava a
bosc, havia de vestir sempre de jaqué, que se
li adaptava perfectament.
La seva envergadura professional va arribar
al govern francès -xovinismes a part-, que li
encarregà un estudi sobre les sureres a Algèria abans de la seva independència, i que va
portar a terme amb gran encert i competèn-

cia. A casa nostra, el govern central li va oferir que es fes càrrec de la Direcció General de
Monts, cosa que va declinar per raons òbvies:
l'estada a Madrid li hauria impedit cuidar dels
seus fills -com ell en deia, dels arbres de Santa Fe del Montseny- i del patrimoni familiar.
A mi em parlava del ministre del Rei Sol Colbert-, plantant roures per a la seva futura
marina.
Ignoro si el govern de la Generalitat li feu
alguna proposta, cosa que no crec.
Quan estava segur d'una cosa, no admetia
vaguetats, fruits de la ignorància.
"Vostè no sap res de res, i a més està a la
lluna", fou una resposta antològica.
Era un ecòleg, que és realment el difícil.
El Consorci, fruit d'una iniciativa feliç, que
possibilità eludir el Sindicat Vertical existent
en aquells temps, va incorporar-se a la seva
vida.
La llum en les seves fagedes, i la projecció a
l'espai de les seves sequoies, expandiran
durant llarg temps la seva memòria.

Girona, a 14 de novembre de 2008
Ignasi de Ribot i de Balle
Assessor Jurídic del Consorci Forestal
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Reptes en temps de crisi,
i record a un mestre
a situació de crisi i preocupació que en els darrers mesos s'ha estès arreu i que està
afectant amb una força insospitada al consum i als esglaons que conformen la cadena
de valor d'un gran nombre d'indústries i d'activitats econòmiques, afecta també i amb
especial intensitat la indústria de primera transformació de la fusta i la del moble. L'aturada de
la construcció i la davallada de l'activitat industrial afecten molt directament al consum d'embalatges, palets, tauler conglomerat, etc., i amenacen la continuïtat de moltes de les empreses
del sector. Fet que es tradueix també en una aturada important de l'activitat al bosc i del consum de fusta.
Davant d'aquest escenari és vital impulsar un canvi en profunditat per orientar a millorar la
competitivitat d'un teixit productiu (cadena propietat - indústria) extremadament fràgil, desestructurat i madur. Malauradament i pel que fa al sector de la propietat forestal, l'impuls per
avançar cap aquest canvi depèn en gran mesura del Govern i vull fer èmfasi en aquesta editorial de dos temes que són cabdals:
El primer, la revisió, modificació i aprovació del nou Pla General de Política Forestal. Un Pla
que va quedar aturat l'anterior legislatura i que requereix d'un treball colze a colze amb els
principals agents del sector per passar d'un document d'intencions molt ampli, a un pla d'acció
amb pocs objectius però ben definits. La millora de la competitivitat del sector productor ha de
ser el primer d'ells tal i com marca ja el Pla d'Acció Forestal de la UE.
El segon és la modernització i millora de l'administració forestal. La Llei 7/1999 del Centre de
la Propietat Forestal (CPF) dibuixa un model que, tot i ser un referent per moltes CCAA en termes de flexibilitat i participació, s'ha quedat a mig camí doncs cap govern fins a la data l'ha fet
seu. El compromís de superar aquesta situació anòmala, anunciat el mes de setembre de l'any
passat per part del conseller Baltasar i ratificat el setembre d'enguany per part del president
Montilla, són una mostra clara de la necessitat i de la voluntat de superar aquesta situació. Des
del Consorci demanem, però, agilitzar aquest procés i dur a terme els passos necessaris per
tancar una proposta consensuada que permeti dotar al sector d'una administració àgil, moderna i amb la capacitat suficient per aglutinar i impulsar un projecte de futur dirigit al bosc.
En darrer lloc vull aprofitar aquesta editorial per retre un cop més un sentit homenatge al
nostre mestre i amic Emili Garolera. Una persona excepcional que ens deixà el dia 27 d'octubre
i que ha esdevingut una referència per un bon nombre de generacions de silvicultors a casa
nostra. El seu neguit per l'experimentació i el convenciment sobre la importància de la diversificació el van portar a introduir i assajar un gran nombre d'espècies als seus boscos deixant
com a llegat una experiència excepcional.
Audàcia, tenacitat i un desig irreprimible per anar més enllà i millorar i divulgar el coneixement necessari per avançar en la gestió dels nostres boscos, han estat algunes de les constants
d'una persona que ha viscut el Consorci des del moment de la seva creació. És per això que,
amb l'ànim de mantenir aquest esperit, la darrera Junta de Govern del Consorci va decidir batejar amb el seu nom les Jornades Tècniques Silvícoles que ell mateix va iniciar i que actualment i
després de més de 25 anys d'història han esdevingut una referència per a silvicultors i professionals a casa nostra.

L

Text:
Josep M. Vila
d’Abadal i Serra.
President
del Consorci Forestal
de Catalunya.
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Emili Garolera
un forestal excepcional

El passat 27 d'octubre ens deixà als 85 anys d'edat Emili Garolera i
Bohils. El multitudinari i emotiu enterrament l'endemà d'aquesta data
fou un testimoni més de la seva excepcionalitat en el curs de tota una
llarga i fructífera vida.
l passat 27 d'octubre ens deixà als 85
anys d'edat Emili Garolera i Bohils. El
multitudinari i emotiu enterrament
l'endemà fou un testimoni més de la seva
excepcionalitat al llarg d'una llarga i fructífera vida. Nascut l'any 1923 al peu del
Montseny la seva joventut es va veure truncada com la de molts d'altres joves de la
seva generació per la Guerra Civil i la postguerra.
No obstant això, amb l'esperit de superació
i esforç que el caracteritzà va compensar
amb escreix la impossibilitat de rebre una
formació reglada en l'àmbit de la seva passió
-els boscos- amb l'observació, els viatges, la
lectura i la conversa cada minut del dia. Les
joves generacions que han gaudit de l'educació a tots els nivells sense esforç difícilment
poden comprendre el que realment suposa
tenir aquesta oportunitat i els esforços que,
les persones que com en Garolera no es
donaven per satisfets amb la mediocritat i la
inèrcia irreflexiva, havien realitzat per assolir
uns coneixements tan amplis. Les estades de
joventut a França esdevingueren també una
oportunitat per obrir unes finestres al món
cercant la llum on orientar el futur.
El relleu generacional coincidí amb els
canvis socioeconòmics de l'Espanya dels cinquanta i en Garolera encertà amb l'aposta
per a la repoblació dels terrenys d'agricultura
marginal que els masovers anaven abandonant. No es donà per satisfet amb les rovellades recomanacions de l'Administració
forestal d'aleshores i, entrant llavors de contraban, començà a provar espècies als dife-

E

Text:

Eduard Rojas
Briales,
Subdirector de la
ETSI Agrònoms /
Universitat
Politècnica de
València i degà
del Col·legi
d'Enginyers de
Monts a la
Comunitat
Valenciana.

rents indrets de les finques del patrimoni
familiar. Al llarg de 50 anys de proves arribà
a introduir i a assajar a escala forestal més
de 250 espècies i generà un bosc experimental privat únic a Catalunya, la Península Ibèrica i probablement a tot Europa, fruit de la
seva tenacitat i amplitud ecològica de la
contrada. La seva gestió no es quedà merament en la fase d'assaig, sinó que amplià el
patrimoni familiar amb importants adquisicions i reconvertí progressivament boscos
infracapitalitzats o sense utilitat pels canvis
tecnològics cap a noves orientacions més
prometedores (perxades de castanyer, boscos
baixos, suredes abandonades, etc.) descobrint noves tècniques, com per exemple el
ratllat del suro.
La seva tasca no es va quedar a casa sinó
que es va projectar cap a l'exterior amb un
esperit de servei encomiable. De la visió
comparativa amb França, la seva segona
pàtria, n'entengué la rellevància de l'arquitectura social i, en aquest cas, la necessitat
d'organitzar-se de la propietat forestal. Tot i
els entrebancs que duraren fins al 1977, en
organitzar-se fora de les entitats forçoses
del Movimiento (sindicat vertical), va ser un
dels impulsors, des de ben al principi de la
seva singladura, del Consorci Forestal de
Catalunya, que va trobar al 1948 una escletxa legal a la que deu l'imprecís i fins i tot
confús terme de Consorci. Després d'una fase
activa a la dècada dels cinquanta, el Consorci entrà en un llarg letarg del qual el va despertar en Garolera amb ocasió del canvi al
sistema democràtic actual, essent-ne elegit
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president el 1980, càrrec que ostentà fins al
1987. El Consorci començà a ser sentit dins i
fora de Catalunya gràcies a la tenacitat i
prestigi d'en Garolera, qui posà les bases del
que amb el pas del temps ha assolit l'entitat.
Activitats com les Jornades Tècniques
sobre Boscos destinades a formar forestalment als propietaris forestals menys vinculats i a la renovació generacional, els viatges
d'estudis i de tardor, l'augment de l'afiliació,
l'aposta per l'abast català del Consorci, entre
moltes altres varen ser iniciatives personals
seves. La seva elecció com a president d'honor de l'entitat en deixar el càrrec de president era la conseqüència lògica d'aquesta
tasca.
En la política forestal catalana s'identifica
perfectament la seva signatura, especialment quant als seus fonaments. La llei forestal de 1988, tot i les dificultats que hagué de
sortejar, inclogué finalment el seu principal
cavall de batalla: el Centre de la Propietat
Forestal, que es posà immediatament en
marxa i que ha assolit uns resultats que si
s'és objectiu ningú no hagués esperat ara fa
20 anys gràcies, i és de tota justícia dir-ho, a
la continuïtat del seu esperit lluitador i la
perseverança dels seus successors, especialment en Josep M. de Ribot i en Josep M. Vila
d'Abadal.
Amb independència dels seus càrrecs, en
Garolera sempre estava disponible per rebre
una visita al seu bosc, aclarir telefònicament
o personal qualsevol consulta d'un propietari

forestal, professor, investigador, etcètera. I,
increïblement, a tots els explicava el que
havia fet centenars de vegades amb la
mateixa il·lusió i frescor que el primer dia.
L'únic límit a les jornades a bosc amb en
Garolera era la llum solar. Les dificultats
motrius que patí els darrers anys de la seva
vida per poder anar a bosc i viatjar li foren
difícils d'acceptar a una persona tan activa
com ell.
De la seva vida pública cal esmentar que
fou alcalde d'Arbúcies durant els primers
anys setanta i que va rebre la Creu al Mèrit
Agrícola el 1969 i el Guardó de l'Agricultura
Catalana el 1995.
Casat amb Maria Teresa de Prades tingué
tres fills, Teresa, Joan i Dolors, i sis néts. La
tasca familiar la continua en Joan Garolera,
estretament vinculat al Consorci i al Centre
de la Propietat Forestal.
Les dificultats que havia hagut de superar
el curtiren com a persona de caràcter i principis amb qui es podia coincidir o no i on no
cabia la indiferència, prevalent en tot cas el
respecte pel seu interlocutor si romania
coherent i era treballador per damunt de les
diferències de criteri o ideològiques.
En un món on predomina el curt-terminisme, la frivolitat i l'hedonisme, es va prodigar
sembrant però no sols els seus boscos amb
arbres sinó per sobre d'això les ments -tal
com demanava Ramón i Cajal el 1922- en un
exercici de generositat i de transcendència
els fruits del qual tots hem gaudit.

activitat
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Emili Garolera

El llegat d’un gran

silvicultor
En homenatge a la gran tasca forestal realitzada per Emili Garolera i en
nom de la resta de companys i institucions que van tenir l'oportunitat i
l'honor de conèixer i poder treballar amb l'amic Emili, volem dedicar-li
aquest article sense deixar d'enviar una forta abraçada a tota la seva
familia. No t'oblidem...
Nota:
Els mapes i gràfics
que apareixen en aquest
article, estan disponibles
a alta resolució a la
pàgina web del Consorci,
http://www.forestal.cat

urant el 2007, des del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya es va dur a
terme l'estudi titulat “Caracterització
física, botànica i silvícola de varis arborètums
i silvètums”. En aquest treball es recull el
gran nombre d'assaigs de diferents espècies
localitzades a les finques de l’Emili Garolera.
Tanmateix, cal ressaltar que la superfície
estudiada tan sols representa una part de les
experiències realitzades per Garolera. Altrament, cal destacar el jardí dendrològic El
Roquer, situat al costat de la seva casa d’Arbúcies, on es poden trobar 150 espècies diferents entre arbres i arbustos.
A continuació, es presenta l'estudi “Caracterització física, botànica i silvícola de varis
arborètums i silvètums”.

D

el primer viver d'avet Douglas (Pseudotsuga
menziesii), gràcies al qual es va iniciar la
introducció d'aquesta espècie al Montseny.
Cal dir, però, que la primera repoblació de
coníferes exòtiques va tenir lloc l'any 1933 a
la finca del Serrat, la qual va ser valorada
molt positivament pels elevats creixements
registrats. Deu anys més tard, va començar la
plantació generalitzada d'aquestes coníferes
a les finques forestals de l'Emili Garolera.
Garolera ha estat un dels propietaris forestals i silvicultors més importants de Catalunya i tot un referent, també, arreu, que va
dedicar tota la seva vida als arbres i als boscos, amb què va transmetre a les següents
generacions l'amor per la forest i les bones
pràctiques silvícoles.

Introducció
A finals del segle XX, les espècies exòtiques no tingueren una funció estrictament productora sinó que la seva
presència estava vinculada a funcions
ornamentals en les primeres i segones
residències de l'època.
En la transició d'aquestes espècies
cap al domini forestal, cal mencionar
la finca Masjoan d'Espinelves per ser
pionera en la introducció d'espècies
exòtiques de creixement ràpid. Així,
per exemple, durant la dècada de
1950 es va instal·lar en aquesta finca

Figura 1: Localització de la zona d'estudi.

Figura 2.
Mostra d'un croquis
d'Emili Garolera.
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Durant la seva vida, l'Emili Garolera va
viatjar per tot el món i va adquirir un gran
nombre d'exemplars de diferents espècies
(Cedrus atlantica, Larix decidua, Abies cilicica, Sequoiadendron giganteum, etc.), que va
plantar a les seves finques. Avui dia, aquestes plantacions formen diversos arborètums
i silvètums, en els quals podem trobar al
voltant de 180 espècies diferents, de
les quals 130 són coníferes.
Objectiu
L'objectiu general de l'estudi es va
centrar en la caracterització física,
botànica i silvícola de diversos arborètums localitzats en les propietats de
l'Emili Garolera que destaquen per les
plantacions d'espècies introduïdes.
Zona d'estudi
Els arborètums objecte d'estudi es
localitzen a les finques forestals Bancells, El Vilà de Sant Andreu, El Vilà Coll de Té i Mollfulleda, totes elles
propietat d'Emili Garolera.
El conjunt de les finques es troben a
l'àrea del Montseny-Guilleries, més
concretament, a les comarques d'Osona, la Selva i una petita part al
Vallès Oriental, a les demarcacions de
Barcelona i de Girona (Figura 1).
Metodologia
El treballs realitzats per a la caracterització dels arborètums es van dividir
en 3 fases:
Fase I. Revisió dels manuscrits de
l'Emili Garolera. En aquesta primera
fase es van recopilar i revisar els
manuscrits (Figura 2) elaborats per
l'Emili Garolera, on anotava la ubica-

ció, les característiques i els resultats
de les diferents plantacions i experiències realitzades en les seves finques.
Fase II. Localització i caracterització
general dels arborètums. Amb l'ajuda
del Joan Garolera, fill de l'Emili Garolera, es van reconèixer i delimitar
sobre el terreny els arborètums objecte d'estudi. Al mateix temps, es va dur a terme una
primera descripció dels arborètums.
Fase III. Rodalització i recollida de dades
de camp. Durant aquesta fase es va realitzar
una zonificació exhaustiva dels arborètums
en funció dels gèneres i/o de les espècies
presents, l'any de plantació i els treballs sil-
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Figura 3:
Mostra de la rodalització de l'arborètum Soleia
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vícoles que s'hi havien portat a terme.
Alhora, es van caracteritzar els rodals
des del punt de vista fisiogràfic, botànic, dasomètric i silvícola.
Resultats i conclusions
El nombre d'arborètums caracteritzats va ser
de 14 amb una superfície total de 93,67 hectàrees, en les quals es van diferenciar 327
rodals diferents (Taula 1 i Figura 3).
Concretament, en les 93,67 hectàrees
caracteritzades es van identificar un total de
135 espècies arbòries diferents (Taula 2), 87
espècies de coníferes i 48 espècies de plani-

folis. Entre les espècies presents destaquen
32 espècies del gènere Pinus, 25 espècies del
gènere Abies i 12 espècies del gènere Picea.
Quant a les frondoses, cal destacar la presència de 7 espècies diferents del gènere Quercus.
Les experiències establertes a la zona d'estudi constitueixen una informació de valor
incalculable per a la silvicultura
forestal. En aquest sentit la caracterització d'aquestes plantacions ha de
servir com a principal eina de treball
per a futurs estudis. El coneixement
de les espècies millor adaptades i/o
les més productives, o l'anàlisi dels
requeriments o condicionants de les
espècies es convertiria en una informació fonamental per a la planificació i la gestió d'àrees similars a les de
la zona d'estudi analitzades.

Taula 2. Espècies arbòries presents a l'àrea d'estudi.
CONÍFERES
Abies alba
Avet
Abies amabilis
Avet roig americà
Abies borisii-regis
Avet del rei Boris
Abies bracteata
Avet de santa Llúcia
Abies cephalonica
Avet grec
Abies cilicica
Avet de Cilícia
Abies concolor
Avet del Colorado
Abies firma
Avet japonès momi
Abies fraseri
Abies grandis
Avet de Vancouver
Abies holophylla
Avet de Manxúria
Avet japonès de Nikko
Abies homolepis
Abies koreana
Avet de Corea
Avet blanc de les Rocoses
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa arizonica
Abies lowiana
Abies magnifica
Avet roig de Shasta
Abies masjoani
Avet de Masjoan
Abies nephrolepis
Avet blanc siberià
Abies nobilis
Avet noble
Abies nordmanniana
Avet del Caucas
Abies numidica
Avet de Numídia
Abies pindrow
Avet pindrow
Pinsap/Avet de ronda
Abies pinsapo
Abies sachalinensis
Avet japonès
Abies veitchii
Avet de Veitch
Cedrus atlantica
Cedre de l'Atlas
Cedrus atlantica "Verticillata glauca"
Cedrus atlantica "Fastigiata"
Cedrus atlantica "Aurea"
Cedrus deodara
Cedre del Himàlaia
Cedrus libani
Cedre del Líban
Chamaecyparis lawsoniana Xiprer de Lawson
Chamaecyparis lawsoniana glauca
Chamaecyparis nootkatensis Xiprer de Nootka
Xiprer fals japonè Hinoki
Chamaecyparis obtusa

x Cupressocyparis leylandii
Cupressus sempervirens
Cryptomeria japonica
Larix eurolepis
Larix europea / decidua
Metasequoia glyptostroboides
Picea albertiana
Picea engelmannii
Picea excelsa
Picea glauca
Picea glehnii
Picea likiangensis
Picea morinda
Picea obovata
Picea omorika
Picea rubra
Picea sitchensis
Picea willsonii
Pinus armandii
Pinus contorta
Pinus contorta var. latifolia
Pinus coulteri
Pinus densiflora
Pinus eldarica
Pinus glabra
Pinus jeffreyi
Pinus jeffreyi x coulteri
Pinus koraiensis
Pinus lambertiana
Pinus leucodermis
Pinus monticola
Pinus muricata
Pinus nigra
Pinus nigra var. austriaca
Pinus nigra var. calabrica=corsic
Pinus nigra var. corsicana

Xiprer de Leyland
Xiprer
Cedre japonès
Làrix europeu
Metasequoia
Pícea d'Engelmann
Avet roig
Pícea blanca
Pícea de Likiang
Pícea d'Afganistan
Pícea de Siberia
Pícea de Serbia
Pícea roja del Canadà
Pícea de Sitka
Pi xinès d'Armand
Pi de Murray
Pi de Coulter
Pi roig japonès

Pi de Jeffrey
Pi de Corea
Pi de Lambert
Pi de Calàbria
Pi blanc americà
Pi bisbe
Pinassa
Pinassa austríaca
Pinassa
Pinassa de Còrsega

Pinus nigra var. hispanica
Pinus nigra var. pallasiana
Pinus nigra var. yugoslavia
Pinus pinaster
Pinus pinaster var. magrebiana
Pinus resinosa
Pinus rigida
Pinus serotina
Pinus strobiformis
Pinus sylvestris
Pinus thumbergii
Pinus uliginosa
Pinus uncinata
Pinus yunnanensis
Pseudotsuga menziesii
Sequoia sempervirens
Sequoiadendron giganteum
Thuja plicata
Tsuga heterophylla
PLANIFOLIS
Acer opalus
Acer pseudoplatanus
Acer saccharinum
Acer saccharum
Alnus glutinosa
Betula papyrifera
Carpinus betulus
Carya alba o Caria ovata
Carya illinoensis
Castanea sativa
Catalpa bignonioides
Catalpa ovata
Celtis occidentalis
Celtis sinensis
Cunninghamia lanceolata
Fagus sylvatica

Pinassa
Pinassa
Pinassa
Pinastre
Pinastre
Pi roig americà
Pi rígid

Pi roig
Pi negre japonès
Pi negre
Avet de Douglas
Sequoia vermella
Sequoia gegant
Tuia gegant
Tsuga heterofil·la

Blada
Fals plàtan
Auró argentat
Erable sucrer
Vern
Bedoll americà de les canoes
Càrpinus
Cària ovada
Castanyer
Catalpa americana
Catalpa ovada groga xinesa
Lledoner americà
Cuningàmia
Faig

Fraxinus americana
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Gleditsia triacanthos
Juglans hindsii
Juglans nigra
Juglans regia
Juglans regia x nigra
Libocedrus decurrens
Liquidambar styraciflua
Liriodendron tulipifera
Nothofagus alpina
Nothofagus oblicua
Ostrya carpinifolia
Platanus occidentalis
Platanus orientalis
Prunus avium
Prunus serotina
Pterocarya rhoifolia
Pterocarya stenoptera
Quercus cerris
Quercus ilex
Quercus macrocarpa
Quercus palustris
Quercus petraea
Quercus robur
Quercus rubra
Thuja occidentalis
Tilia americana
Tilia tormentosa
Trachycarpus fortunei
Ulmus americana
Ulmus siberica
Zelkova serrata

Freixe blanc
Freixe de fulla gran
Freixe de flor
Acàcia de tres punxes
Noguera negra americana
Noguera
Calocedre
Liquidàmbar
Tulíper de Virgínia
Roure austral
Òstria
Plàtan occidental
Plàtan oriental
Cirerer
Cirerer americà
Noguera de la Xina
Roure de Turquia
Alzina
Roure de glans grosses
Roure dels pantans
Roure de fulla gran
Roure pènol
Roure americà
Arbre de la vida /
Tuia del Canada
Tell americà
Tell argentat
Palmera excelsa
Om blanc americà
Zelkova japonesa
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V I F ò r u m d e Po l í t i c a F o r e s t a l

Anticipar-se a la sorpresa i planificar la incertesa,
principis que regiran la definició de les polítiques
forestals durant el pròxim segle
El paradigma del canvi global ha portat a deixar de pensar en models basats en principis
deterministes d'estabilitat, equilibri i certesa cap a sistemes dinàmics amb un alt nivell d'interdependència i interconnexions. Anticipar-se a la sorpresa i planificar la incertesa seran
els principis que regiran la definició de les polítiques forestals durant el pròxim segle. És
una de les conclusions del primer bloc -titulat "Noves tendències, reptes i oportunitats en
la política forestal"- del VI Fòrum de Política Forestal celebrat al Centre Tecnològic Forestal
de Catalunya, a Solsona, els dies 4, 5 i 6 de novembre.
a sisena edició del Fòrum de
Política Forestal es va estructurar en quatre blocs temàtics: les noves tendències, reptes i
oportunitats en la política forestal;
el sector forestal, societat i comunicació; política forestal i corresponsabilitat de la propietat i del
sector forestal, així com els nous
reptes ambientals i la corresponsabilitiat social. A continuació s'exposen les conclusions:

L

Conclusions del bloc 1
Noves tendències, reptes i oportunitats en la política forestal
1. El paradigma del canvi global
ens ha portat a deixar de pensar en
models basats en principis deterministes d'estabilitat, equilibri i
certesa cap a sistemes dinàmics
amb un alt nivell d'interdependència i interconnexions. Anticipar-se
a la sorpresa i planificar la incertesa seran els principis que regiran la
definició de les polítiques forestals
durant el pròxim segle.
2. Les estratègies dels organismes d'àmbit mundial com la FAO
passen per un reconeixement de
les interaccions del sector forestal
amb altres sectors i múltiples
actors a diferents escales. Aquesta
interacció és font alhora de conflictes i d'oportunitats que poden
ser modulades a través de l'orde-
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Foto:
A la imatge Margaret A.
Shannon, vicedegana i
professora al The Rubenstein School of Environment
and Natural Resources de
la Universitat de Vermont i
professora d'Honor de la
Universitat de Freiburg
Albert Ludwig donant la
conferència inaugural del
Fòrum titulada 'Preparantnos pel segle XXII: Anticipant la sorpresa i planificant la incertesa'.

nació i la planificació estratègica, en què la
informació es
converteix en
una necessitat
bàsica.
3. Encara que
la responsabilitat dels boscos
europeus recau
en els estats
membres, la creació del Pla d'Acció de Boscos
de la Unió Europea, nascut de l'estratègia
forestal, representa un element clau en la
coordinació i un marc coherent per a les polítiques en matèria forestal desenvolupades
pels estats membres.
4. La silvicultura pot jugar un paper important en la mitigació del canvi climàtic a través
de les funcions de segrest, magatzem i substitució de combustibles fòssils com a font d'energia. Europa té un balanç negatiu en fusta
ja que la producció és inferior a les necessitats actuals i les previstes. Tenint en compte
que només s'extreu un 60% de la fusta aprofitable i que hi ha un cert marge per a la
millora dels sistemes de producció, es pot
pensar que és possible un major nivell d'aprofitament (wood mobilization) en un context
de gestió forestal sostenible.
5. Europa demana i demanarà fusta d'importació. La iniciativa FLEGT pretén evitar
l'entrada a la Unió Europea de fusta obtinguda de forma il·legal com un mecanisme de
reducció de les tales il·legals a través de la
supressió de la demanda. El Reglament CE
2173/2005 que estableix un sistema de llicències i el paquet forestal recentment desenvo-

lupat poden fer variar els esquemes dels
importadors de fusta i tenir efectes en els
mercats locals.
Conclusions del bloc 2
Sector forestal, societat i comunicació
Tant per a la promoció del sector forestal com
de la gestió forestal sostenible i el reconeixement de la multifuncionalitat dels boscos, és
fonamental l'elaboració i posada en marxa
d'estratègies de comunicació forestal, amb
metodologies, objectius i destinataris ben
definits, que hauran de tenir en compte:
1. La cada cop major presència dels temes
ambientals en els mitjans de comunicació.
2. La gran varietat de percepcions i sensibilitats cap als boscos i la conseqüent falta d'interlocutors únics i d'un missatge comú en
temes forestals, sobre els quals "diverses
fonts" se senten o es perceben legitimades per
opinar independentment del seu nivell d'expertesa (el contrari del que succeeix, per
exemple, en el camp de la medicina).
3. La desconnexió que habitualment existeix
entre la realitat forestal i la percepció social
(d'acord amb la visió que s'ofereix des dels
mitjans de comunicació) que es té dels boscos, especialment en la predominant i influent
societat urbana.
4. Que, no obstant això, l'actualitat es crea,
i anticipar-se al que a la gent li interessa ofereix una oportunitat per articular els missatges del sector cap a la societat. La limitada
capacitat inherent a l'individu d'absorbir
informació fa que fem nostra la informació
d'altres a través dels discursos.
5. La inherent complexitat i transversalitat
de les qüestions relacionades amb la gestió

13

activitat
catalunyaforestal
Desembre de 2008

forestal sostenible i la conservació dels boscos, enfront de la necessitat mediàtica i de
comunicació de missatges simples, però alhora rigorosos per no caure en desinformacions.
L'estacionalitat mediàtica dificulta abordar la
globalitat del problema, com pot ser el cas
dels incendis forestals considerats únicament
a l'estiu.
6. Promocionar per igual la triple dimensió
de la sostenibilitat, amb la seva vocació
ambiental però també social i econòmica,
com un tot de la gestió forestal i com a
manera de millorar la comprensió social de les
relacions d'interdependència que existeixen
entre els boscos i el desenvolupament de la
societat.
D'altra banda, urgeix enfortir la capacitat de
comunicació del món forestal cap a la societat, a través de:
1. Establir punts de trobada entre la veu
experta del sector i els professionals de la
comunicació.
2. Vehicular l'inherent atractiu mediàtic dels
temes mediambientals i forestals a través de
formats periodístics i publicitaris adequats per
a cada cas (per exemple, la suma de petits
missatges acaben explicant una globalitat
massa complexa per ser tractada per ella sola).
3. Els processos de participació de la planificació forestal com l'espai i l'oportunitat que
representen per promoure el debat social.
4. Facilitar als professionals de la comunicació interlocutors i fonts d'informació forestal.
5. Elaborar un discurs integral i integrador
(que abordi la transversalitat dels boscos i el
desenvolupament social, i representi a totes les
parts), reequilibrador (l'articulació dels pluralismes condiciona la cohesió territorial), en positiu
(ús responsable de l'espectacularització i el culte a l'emoció) i proactiu (establint aliances) des
del sector com a generador d'opinió.
6. L'ús coherent i responsable dels elements
transmissors d'informació sobre el bon fer de la
gestió forestal sostenible i valoració social del
producte forestal com els segells de qualitat.
Conclusions del bloc 3
Política forestal i corresponsabilitat de la
propietat i del sector industrial
Multifuncionalitat i externalitats:
1. La multifuncionalitat està àmpliament

acceptada per tots els agents del món forestal, inclosos els propietaris forestals. La seva
rellevància, si és possible,
adquireix
majors proporcions
als boscos mediterranis i de muntanya.
2. Hi ha el risc que
les múltiples demandes forcin la segregació del tractament
polític dels boscos, la
qual cosa els acaba
debilitant i impedint el
seu
indispensable
reconeixement com a
infraestructura bàsica
del país.
3. Les exigències
ambientals i socials
que comporta la multifuncionalitat són el
"driving force" de les
creixents exigències legals i implícites que
suporta la propietat forestal.
4. Es constata una greu asimetria entre
aquestes exigències i els retorns que la societat assigna als boscos destinats al seu manteniment.
L'actiu ambiental que una petita fracció de
la societat genera li ocasiona un passiu patrimonial injustificable.
5. La conseqüència d'aquesta situació és l'abandonament per falta de rendibilitat, el despoblament rural i l'augment del risc d'incendis. Els paisatges que s'han anat protegint
responen més a inèrcies de formes de gestió
del passat ja desaparegudes, que als paisatges
que estan generant de cara al futur l'absència
de gestió i la insolidaritat territorial, la idoneïtat dels quals no s'ha plantejat ningú.
6. Es fa necessari un gran pacte social que
asseguri unes relacions democràtiques i equitatives al medi natural i que, més enllà de
reconèixer els serveis ambientals, socials i
econòmics dels boscos, assigni de forma estable els recursos necessaris per al seu manteniment d'acord amb els estàndards requerits
dels boscos mediterranis.
7. La biomassa d'origen forestal ha de constituir un complement a les altres produccions
tant per als propietaris forestals com per a la

Foto 1:
Josep M. Vila d'Abadal,
president del Consorci
Forestal de Catalunya,
durant l'acte inaugural
del VI Fòrum de Política
Forestal.
Foto 2:
Un moment de la taula
rodona 'Comunicació,
publicitat, boscos i societat' que va comptar amb la
participació de Xavier
Duran, director del programa El Medi Ambient de
TV3; José Antonio Pareja,
director de Continguts de
Lavinia Productora. Xavier
Carbonell, coordinador del
Àrea de Mediació Ambiental d’Arc Mediació
Ambiental i moderador de
la taula.
Rafel Jorba, conseller Responsable en pluralisme.
Consell de l'Audiovisual de
Catalunya; Jorge Askasibar, president Fundación
Basoa; i Luis Guijarro, president de l'Associació de
Periodistes d'Informació
Ambiental.
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indústria. Els conreus energètics constitueixen
una opció per a terres agrícoles marginals
sense moltes altres alternatives.
Arquitectura social:
1. Els reptes plantejats als propietaris forestals a Espanya requereixen d'una complexa
arquitectura social capaç d'aprofitar les fortaleses i compensar les debilitats (dispersió en
17 CCAA, fraccionament propietat, absentisme, invisibilitat en els mitjans, representació
exterior, etc.). El repte és convertir el propietari forestal en silvicultor conscienciat.
2. Les escales temporals del silvicultor se
separen cada dia més de les de la societat
sent necessaris mecanismes per compassarles.
3. L'especificitat de la muntanya mediterrània requeria una veu pròpia a escala europea
on els interessos de les zones més consolidades (boreal, atlàntica, centreuropa) integrin
els específics del mediterrani (generació d'externalitats, alt intervencionisme, risc d'incendi, nul·la rendibilitat). Per a això el 2007 s'ha
establert ARCMED entre diferents regions
mediterrànies com a entitat que agrupa a les
associacions de silvicultors del mediterrani
europeu.
Indústria:
1. L'ús de la fusta per a la construcció
(estructures), decoració, mobiliari i interiorisme contribueix a la qualitat de vida, fixació
temporal de carboni, és renovable i reciclable i
consumeix una fracció de l'energia requerida
pels productes alternatius (plàstic, metalls,
vidre, formigó, etc.).
2. La cadena forestal és tan feble en el seu
conjunt com el seu graó més feble i ha d'analitzar-se en la seva integritat a fi d'assegurar
la seva viabilitat i competitivitat. Els processos
han d'analitzar-se des de la perspectiva del
consumidor (demanda) cap amunt del procés
(upstream) a diferència d'allò més habitual
fins ara (downstream).
3. La cadena forestal és responsable del
2,5% del PIB i ocupa a 250.000 persones al
nostre país.
4. La certificació forestal inclosa la cadena
de custòdia és un element clau de competitivitat i ha d'avançar-se en la compatibilitat
dels dos models de certificació existents a

Europa (PEFC i FSC).
5. Ha d'assegurar-se que els productes
importats acreditin uns requisits ambientals
equiparables a les produccions europees amb
què competeixen.
Models de política forestal a Espanya:
1. L'Espanya de les autonomies és d'una
gran riquesa i ofereix un ventall d'alternatives
polítiques que suposen un banc d'experiències
per a la millora de les polítiques destinades al
medi rural i natural.
2. La "política forestal comparada" permet
destacar aquells aspectes que han tingut èxit
en els diferents models autonòmics. La majoria de comunitats autònomes disposen de lleis
pròpies, de Plans Forestals i de normes per a
l'ordenació dels boscos privats. Així mateix
són majoria les que disposen d'elements d'interlocució com Organismes consultius i Associacions forestals.
3. L'Administració central exerceix la coordinació de les administracions impulsant
grups de treball i projectes específics mitjançant convenis, exercint la representació d'Espanya davant els organismes comunitaris,
especialment en relació als Programes de Desenvolupament rural.
4. Les autonomies convergeixen cap a la
constitució d'Administracions integrals que
agrupin tots els serveis relacionats amb el
sector forestal i el medi ambient. S'estan
plantejant noves fórmules en forma d'agències específiques sectorials.
5. El Model de Centre de la Propietat Forestal com a societat mixta sectorial proposa que
el sector s'incorpori activament en l'administració assumint determinades responsabilitats. La participació de tota la societat és de
vital importància per legitimar les ajudes de
l'administració.
6. El model autonòmic permet adaptar els
programes de cada regió a les seves especificitats i estructures productives.
7. Es promou una estratègia d'orientació
productiva especialment centrada en les
autonomies amb majors pluviometries i alta
productivitat potencial: El bosc que no produeix no és viable a llarg termini.
8. En la resta de les CCAA es planteja un
programa més complex a la recerca del consens de la població per legitimar les ajudes
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cap a la millora de la gestió forestal atenent
al fet que els boscos mediterranis no generen
recursos econòmics suficients per cobrir les
seves despeses de mantenimient.
9. En tots els models es defineixen unes
pautes prioritàries per a la lluita contra els
incendis forestals i la millora dels models d'ordenació per adaptar-los a les diferents realitats, especialment pel que fa a les dimensions
de les zones a gestionar.
10. Els actors forestals han d'assumir la forta incidència del sector en les economies de
les zones de muntanya i especialment com a
patrimoni valuós encara que degradat a causa
del seu abandonament.
11. És necessari definir una estratègia a llarg
termini per valoritzar els boscos ja que només
la defensa i conservació d'allò que genera les
suficients rendes serà viable a llarg termini.
Conclusions del bloc 4
Nous reptes ambientals i corresponsabilitat
social
1. La cada cop major presència dels temes
ambientals en la societat ofereix noves oportunitats per establir aliances entre el sector
forestal, el món empresarial, la societat civil i
les administracions generals i locals en favor
dels boscos.
2. La responsabilitat social de les empreses, i
també de les administracions té cada cop un
major reconeixement social, un efecte positivament contagiós i la capacitat d'arribar a un gran
nombre de persones.
3. No obstant això, és fonamental exigir un
tractament congruent per gaudir de credibilitat, sent una oportunitat de difondre més
enllà d'uns hàbits sobretot uns valors ambientals generadors de canvi social.
4. Les fundacions per a la conservació de la
natura i el món de la custòdia del territori en
general ofereixen un espai de trobada entre la
societat i les empreses ambientalment proactives, i el territori. Tenen una gran projecció
social (i per tant responsabilitat) i gaudeixen
d'elevada credibilitat, per la qual cosa són un
vehicle de comunicació estratègic cap a la
societat urbana sobre els boscos i les seves
necessitats.
5. Precisament, ajustar l'àmbit d'actuació
del tercer sector a les necessitats reals del

territori (no allò que s'ha percebut des de
fora) milloraria la seva projecció social també
dins els agents socials del territori i facilitaria
les aliances de col·laboració entre ambdós. Per
la seva responsabilitat social, aquest és un
requisit fonamental per garantir una correcta
funció pedagògica i divulgativa, que eviti, en
canvi, l'ús mediàtic i partidista de tòpics que
resideixen en la concepció urbana dels boscos.
6. La creació i consolidació de fundacions
temàtiques dedicades a la promoció dels
valors forestals i del territori, especialment a
través d'un discurs endogen i amb capacitat
d'articular el debat i establir lobbys d'opinió,
ofereix nous espais de comunicació del sector
amb la societat emparats amb la credibilitat
generalitzada de la figura de les fundacions.
7. Cada cop més, les empreses i les indústries veuen en la sensibilització ambiental una
"oportunitat de negoci" on totes les parts hi
guanyen (win-win). D'una banda cobreixen els
seus compromisos de responsabilitat social, i
per un altre aboquen al territori recursos en
pro de la gestió forestal sostenible i la conservació dels boscos. És fonamental articular
aquestes col·laboracions amb el suport tècnic
suficient per garantir que les actuacions s'ajustin a les necessitats del territori, i avançar
en el coneixement i confiança mútua per
aprofitar la receptivitat de les corporacions a
aquest tipus d'actuacions.
8. L'avaluació ambiental estratègica de plans i
programes és un exemple de com l'ambientalització de la planificació territorial suposa una
oportunitat per inserir valors forestals de caràcter transversal a nivell normatiu, i promoure la
complicitat dels agents del territori en la gestió i
conservació dels boscos. Així mateix, cal establir
juntament amb la planificació territorial el marc
general adient per facilitar que les polítiques de
planificació i gestió forestal puguin desenvolupar-se adequadament, de forma coordinada i
sinèrgica amb la resta de polítiques transversals.
9. Els processos de participació són un espai
de trobada i discussió sobre els boscos i els
seus valors, però, sobretot, una oportunitat
per a "compartir la responsabilitat", definir qui
s'ocupa de què, i establir el grau de disponibilitat (a "cedir" el poder) de les parts. El bon
desenvolupament dels processos de participació permet promoure complicitats entre usuaris, beneficiaris i agents del sector forestal.
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Els nous usos de la

biomassa
Els conreus energètics forestals són ja una alternativa als conreus tradicionals en
moltes zones de Catalunya i poden ser un punt de trobada entre silvicultura i pagesia. Així ho recullen les conclusions de la jornada "Nous usos de la biomassa, realitat, experiències i perspectives", que va tenir lloc el passat 16 d'octubre al Castell de
Castellet.
ctualment, els conreus energètics
forestals són ja una alternativa als
conreus tradicionals en moltes zones
de Catalunya i poden ser un punt de trobada
entre silvicultors i pagesia. Algunes barreres
que obstaculitzen aquesta tendència són la
desagregació del consum tèrmic, la comoditat dels combustibles fòssils, la dificultat i el
cost d'aprovisionament de biomassa i la
manca d'experiència en aquest camp, entre
d'altres.
Aquestes són algunes de les conclusions
que s'exposen a partir de la jornada "Nous
usos de la biomassa, realitat, experiències i
perspectives", que va tenir lloc al Castell de
Castellet el passat 16 d'octubre. La jornada,
promoguda per la Fundació Abertis amb la
Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Girona, va comptar amb la participació del Consorci Forestal de Catalunya.
Altres conclusions que
s'extreuen d'aquesta sessió
són que el desenvolupament
d'aplicacions tèrmiques i
elèctriques a partir de biomassa forestal és molt inferior al potencial excedentari
forestal de Catalunya,
sobretot en l'actual situació
de contínua pujada de preus
dels combustibles fòssils i de
l'electricitat i que tecnologies com la gasificació i la
piròlisi de biomassa -tot i

A

que estan encara en fase de desenvolupament industrial- permeten obrir un ventall
de possibilitats d'obtenció de productes pel
que fa a la conversió de la biomassa.
Les conclusions de la jornada també recullen que el nou repte de la química verda -on
els materials lignocel·lulòsics juguen un
paper important ja que són font de productes renovables- és avançar cap a una filosofia de disseny basada en nous tipus de processos i productes. Així mateix, a partir
d'aquesta jornada s'entreveuen dues vies
principals de desenvolupament de la biomassa en el context de la química verda: d'una
banda biorefineries que maximitzen el valor
de la biomassa lignocel·lulòsica com a matèria primera per produir biocombustibles
líquids, productes químics i energia, i, de l'altra, el cultiu d'espècies vegetals específiques
que subministrin directament substàncies
d'estructura química i propietats properes a
les necessitats dels sectors industrials.
Les conclusions de la jornada també exposen la necessitat de trobar un espai de debat
on tots els membres del sector puguin dialogar i constituir una xarxa entre tots els
actors implicats per integrar i conciliar les
demandes tant dels usos actuals com dels
nous usos de la biomassa. En aquest sentit,
la creació del Museu Forestal de Catalunya a
Sant Celoni representa una oportunitat pel
fet de ser un focus de difusió i sensibilització
de la població sobre els nous usos de la biomassa.
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El Consorci Forestal fa un pas més i incorpora
les associacions a l'entitat
l Consorci Forestal de Catalunya ha
fet un pas en el seu procés de consolidació i ha integrat les associacions de
propietaris forestals a l'entitat per afavorir la
vertebració del sector.
Fins al moment, podien ser socis persones
físiques o jurídiques propietàries de finques
forestals i, també, totes aquelles persones
que, tot i no sent propietaris de finques
forestals, estiguessin interessades en el sector. Ara, també poden integrar-se al Consorci
les associacions de propietaris forestals.
Amb aquesta iniciativa l'associació
pretén aprofitar sinergies i crear una
única taula de debat per defensar el
sector a través d'una única veu. Les
primeres associacions que ja s'han
integrat al Consorci són l'Associació de
Propietaris del Montnegre i del Corredor i l'Associació de Propietaris de Finques Rústiques de la Vall de Camprodon. En aquests moments, des del

E

El CFC es reuneix amb una
vintena d’alcaldes del Berguedà
Amb la finalitat de fer conèixer el
Consorci Forestal de Catalunya (CFC) i
la realitat del sector forestal al territori català en general i al Berguedà en
particular, Joan Rovira, secretari
general del CFC, i Xavier Hernández,
tècnic forestal de Serveis Forestals a
Berga, van reunir-se el passat 7 de
novembre amb una vintena d'alcaldes
del Berguedà.
La trobada, que va tenir lloc al Consell Comarcal del Berguedà, va tractar
temes com la situació actual forestal
del Berguedà, la gestió forestal en
alguns municipis inclosos en espais
PEIN/Parc Natural i la problemàtica
dels ajuntaments davant la massificació i la recol·lecció de bolets en alguns
dels municipis. Des del CFC es va
exposar la necessitat d’una llicència
per a boletaires o un carnet.

Consorci s'està treballant en la futura incorporació de noves associacions.
D'aquesta manera, el Consorci Forestal de
Catalunya continua i consolida la seva línia
de treball -desenvolupada des de la seva creació- d'unir el sector en l'àmbit espanyol i
europeu, amb la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de Espanya (COSE)
l'any 1992 i, darrerament, l'any 2007, amb la
unió de les Associacions de Propietaris Forestals de l'Arc Mediterrani (ARCMED), entre
d'altres.
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S’ha de permetre el pas a
les companyies elèctriques
mb la finalitat d'evitar incendis i
interrupcions al servei elèctric com a
conseqüència del contacte dels
cables conductors amb branques o troncs
d'arbres, els propietaris de les línies elèctriques es veuen obligats, tant per la normativa
estatal com per l'autonòmica, a mantenir
una zona de protecció a tos dos costats de la
línia.
La neteja d'aquesta franja només correspon
als titulars de les línies elèctriques no als
propietaris forestals, com en alguna ocasió
s'ha pogut observar, però aquests últims segons aquesta mateixa normativa i justificació- no tenen cap altra sortida que permetre'n l'accés.
Ara bé, tot i que és evident que el dret de
propietat dels propietaris es veu afectat o
privat "per una causa d'utilitat pública" tal
com estableix l'article 33 de la Constitució:
"Nadie podrá ser privado de sus bienes y
derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social (...) mediante la
correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes".
En conseqüència, és cert que s'ha de permetre l'entrada a les finques per motius d'in-

A

Text:
Rut Sánchez-Garrido
Montejo.
Advocada
Bellvehí Advocats.
Assessora legal del
CFC.

terès general o utilitat pública a les companyies elèctriques per realitzar les neteges
que per llei corresponen, però també és cert
que aquest tipus de limitacions de la propietat han d'anar acompanyades de la corresponent indemnització als propietaris, d'acord
amb l'article 5.2 del Decret 61/1995, de 7 de
març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
El problema, però, és determinar aquesta
indemnització entre el propietari i la companyia elèctrica.
Quan es constitueix ex novo una servitud
forçosa d'energia elèctrica, es recomanable
que aquesta ja prevegi les neteges que li
correspondran i la seva indemnització.
En aquest sentit és important tenir en
compte que si la normativa canvia i l'espai
de protecció augmenta, la indemnització
també cal que ho faci proporcionalment. En
aquest sentit s'ha pronunciat recentment
l'Audiència Provincial de Girona com segueix:
"un increment qualitatiu o quantitatiu en la
manera d'exercir un pas, pot donar lloc a un
nou resarciment". Per tant, cal revisar les servituds si ens trobem amb aquest tipus de
situacions.

El CFC recomana no plantar pi insignis de fora de Catalunya
pel risc d’introduir el fong Fusarium Circinatum
El Consorci Forestal de Catalunya (CFC) recomana no efectuar plantacions de Pinus radiata (pi insignis) amb planta de fora de Catalunya davant el risc d'introduir el fong
Fusarium circinatum. Aquest any, a Catalunya
no hi ha hagut producció de planta de viver
de Pinus radiata. Davant d'aquest fet i del risc
d'introduir el fong Fusarium circinatum -tal
com s'avisa des dels serveis fitosanitaris del
Departament de Medi Ambient i Habitatge
(DMAH)- el Consorci demana evitar la importació de planta de fora de Catalunya, i sobretot de les zones afectades per aquest fong:

País Basc, Cantàbria, Astúries i Galícia. La
situació és greu i preocupant, sobretot al
nord d'Espanya (País Basc, Cantàbria, Astúries
i Galícia), on ja s'estan promovent mesures
per evitar la proliferació dels efectes devastadors sobre les plantacions de Pinus radiata
d'aquestes zones -destrucció del material
vegetal afectat i establiment d'una zona
demarcada de seguretat en un radi de 5 km.
A les portes del període de plantació, el CFC
ja ha demanat al Centre de la Propietat
Forestal i al DMAH adoptar mesures urgents
per evitar la introducció de la malaltia
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La pinya
Introducció: situació estratègica
i distribució
El pi pinyer (Pinus pinea L.) és una de les
espècies forestals més característiques de la
conca mediterrània, i és present, amb major
o menor intensitat, engairebé tots els països
que la componen. No obstant això, la seva
escassa extensió superficial actual la fa
mereixedora de la màxima atenció de cara a
conservar la seva variabilitat genètica. És
Europa, concretament la Península Ibèrica -i
molt especialment la comunitat autònoma
d'Andalusia-, la qui sustenta la major superfície arbrada d'aquesta espècie i és, a més, la
major productora de pinyó del món.
S'estima en unes 700.000 ha la superfície
total de pi pinyer mundial, una distribució
que és com segueix:
Per estats:
Epanya: 510.000 ha (72%)
Portugal: 70.000 ha (10%)
Itàlia: 40.000 ha (6%)
Turquia: 40.000 ha (6%)
Altres (Marroc, Grècia, França, Israel): 40.000
ha (6%)
(Veure gràfics de distribució territorial a la
pàgina 23)
D'aquesta forma, ens trobem davant un
bosc que ocupa una extensió de terreny molt
considerable, amb què l'Estat espanyol és la

primera potència mundial en superfície d'aquest cultiu, si bé amb una molt escassa
posada en valor.

Text:
Javier Martínez.

Exposició de motius

Enginyer agrònom
Gerent de Coforest,
SCA

Tal com s'ha indicat, les pinedes andaluses es
troben en una situació de gran capacitat
potencial però amb una gran dosi d'estancament, per causa fonamentalment dels factors
següents:
- Descens progressiu de la producció: l'alt
grau de la producció no constant al llarg dels
anys en el cicle del cultiu, augmentat per la
sensibilitat climàtica
del
mateix (el clima
d'un any afecta
la producció de
les campanyes
consecutives), fa
que les collites
tinguin una gran
variabilitat i no
es pugui establir
un patró productiu estable;
en qualsevol dels casos, si no s'introdueixen
tècniques de gestió (aclarides, millora de
capçada, empelts, etc.) la producció no passarà mai dels 2.000 kg/ha, cosa que limita la
potencialitat de les pinedes; d'aquesta forma,
si les produccions cultivades no suporten les
despeses de millora de les explotacions,

Distribució de la superfície de Pinus pinea L. a Espanya
CCAA
Castella Lleó
Catalunya
Extremadura
Madrid

Superfície
80.838
55.027
10.527
10.527

%
17,57
11,96
2,48
2,29

CCAA
Castella-LM.
Andalusia
Altres
Total

Superfície
35.339
263.712
3.159
460.000

%
7,68
57,33
0,69
100

(Foto: Miriam Piqué)
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Millorar el procés de recol·lecció
En aquests moments, des del Consorci Forestal de Catalunya s'està
treballant en la modificació de la normativa actual per incorporar
la figura del propietari en el registre de compres, un pas important
per poder fer un acurat seguiment del procés de recol·lecció.
En concret, el mes d'abril el Consorci Forestal de Catalunya va
mostrar la seva preocupació al Departament de Medi Ambient i
Habitatge en una reunió en els Serveis Territorials a Girona en relació a la manca d'instruments de resposta de què disposen els propietaris forestals davant la recol·lecció de pinyes per part de terceres persones que no tenen autorització.
Des del Consorci es demana la col·laboració del Departament per
liderar una trobada dels diferents sectors afectats per aquesta problemàtica i, en segon lloc, també s'ha sol·licitat la modificació de
l'article 7 de l'Ordre de 18 de juliol de 1991, per la qual s'ordena el
sector de la recollida i comercialització de pinya del pi pinyer en el
sentit de facilitar el control de l'origen de les pinyes en els centres
compradors.
En concret, el Consorci sol·licita, entre d'altres mesures, que les
indústries i els compradors intermediaris només puguin adquirir les
pinyes de recol·lectors en possessió de la corresponent llicència
vigent i hagin de portar un llibre de registre de compres en el qual
hauria de figurar la data de transacció; la quantitat comprada; la
identificació de la finca origen de les pinyes (nom, terme municipal,
hectàrees de recol·lecció i número d'instruments d'ordenació forestal si en disposa); el nom, document d'identitat i data de l'autorització signada pel propietari de la finca per a la recol·lecció; així
com el nom, el número de llicència i la residència del proveïdor.
aquestes no es posaran en valor i s'abandonaran.
- Limitada regulació del sector: la consideració de la pineda com un ecosistema silvestre i l'escassa tradició empresarial del sector
fan de la pinya un recurs que es considera
residual i d'escàs impacte social i mediam-

biental. No obstant això, el seu desenvolupament econòmic en els territoris forestals i la
seva problemàtica laboral específica ens
confronten amb la realitat, i és prioritari que
es produeixi un canvi de mentalitat, tant en
les administracions com en els propietaris
particulars de pinedes i els agents del sector,
tot establint mecanismes adequats de control i de suport.
- Falta de personal qualificat per exercir les
tasques tradicionals: encara que la introducció de maquinària en els processos productius es va adaptant, la recol·lecció manual és
encara un pilar bàsic del sector ja que l'orografia de les zones de serra no permet en
molts casos la introducció de la recol·lecció
mecanitzada. Això implica un alt grau d'especialització i formació del recol·lector, ja
que d'una altra manera l'eficiència productiva és baixa i els riscos laborals alts.
- Absència d'ajudes específiques al sector:
tot i que Andalusia té una gran extensió
forestal en general i, com hem indicat, una
gran potencialitat específica als boscos de
pi, tradicionalment els sectors forestals hem
estat discriminats respecte a altres territoris
-fonamentalment els de les zones rurals-,
per bé que la repercussió d'ajudes en les
zones de serra hauria de ser de major quantia, ja que les nostres opcions de recursos
són menors. I, fins i tot, dins de l'àmbit dels
sistemes fustaners altres cultius com l'avellaner, la noguera, el garrofer o, més recentment, el castanyer, estan rebent una altra
consideració a nivell d'ajuda. No obstant
això, la pineda, amb els mateixos condicionants, sempre ha estat fora de les línies d'ajuda específiques, cosa que sense cap dubte
prova la pèrdua de renda i l'abandonament
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d'un dels ecosistemes més importants d'aquesta regió.
- Pèrdua de la identitat cultural: a més de les
motivacions econòmiques (pèrdues de jornals) i
mediambientals (risc d'incendis i disminució de
la biodiversitat i qualitat paisatgística), l'abandonament del bosc en general i de les pinedes
en particular, afecta la idiosincràsia dels territoris en la seva cultura i tradicions, que tenen un
alt component de cohesió social i una gran
potencialitat de cara a l'exterior pel seu component turístic.
Conclusions:
El potencial productiu de la superfície de pineda
al territori espanyol (destacant entre les altres
CCAA: Castella Lleó, Catalunya i Andalusia) és el
més alt dels que es produeix en l'àmbit mundial.
La quantitat d'hectàrees (72% de tota la superfície global) i la nostra tradició al sector ens
confereixen el títol de ser la primera potència
mundial d'aquesta matèria primera. Així, tant el
sector privat com les Administracions Públiques,
ja que elles també són propietàries i titulars de
grans masses de pinedes, haurem de ser agents
actius del desenvolupament del sector, ja que la
nostra potencialitat genera una gran responsabilitat amb i per al nostre territori i, per tant,
per a les persones que han apostat per quedarse i viure-hi.
Malgrat l'anterior, i tal com succeeix en altres
sectors, l'escàs suport a la transformació al
territori i a la comercialització del producte
genera importants fugides de matèria primera a
doll per a altres països que ocupen els nostres
mercats potencials. Aquest procés genera dos
efectes molt negatius per al sector: la no permanència del valor afegit al territori, amb les
conseqüències de generació i repartiment de
riqueses que això implica, i la menor consideració del consumidor cap al nostre producte, amb
què es genera una relació equivocada entre origen i distribució: el pinyó és espanyol, però la
marca de distribució és de fora; d'aquesta forma, el consumidor, que no està sensibilitzat ni
format, tendeix a pensar que "el millor pinyó és
el dels altres països, no el nostre". Així mateix,
aquest suport escàs a la comercialització, via
informació i sensibilització del consumidor, fa
que s'estiguin introduint als nostres propis mercats pinyons d'origen forani de qualitat ínfima
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(Fotos: Josep Famadas).

que desprestigien el sector
i confonen un
client que,
després, serà
molt difícil de
recuperar.
El pi, tot i
ser una espècie
molt
domesticada i
que tradicionalment ha
estat utilitzada pel seu
valor com a
productor de
pinyó, fusta,
llenyes o com
a ornamental,
sempre
ha
tingut una
baixa consideració i un
escàs grau de
protecció i
desenvolupament.
És indubtable el valor ecològic i mediambiental de les
pinedes, els efectes tangibles i intangibles
que el seu ecosistema confereixen a l'entorn
natural, però també es innegable la seva
repercussió socioeconòmica als territoris on
habita, on s'estableix com una espècie forestal de gran potencial estratègic. D'aquesta
manera, les poblacions i actors del sector
som els primers interessats a aplegar conser-

vació mediambiental i desenvolupament econòmic, ja que la sostenibilitat de les masses
de pi pinyer va paral·lela al nostre manteniment en el temps.
Potser, pròpiament, no podríem parlar de
desenvolupar, al 100%, la pineda com un
cultiu, o almenys no en les masses ja conformades, on la biodiversitat i la regeneració del
bosc natural són elements essencials, però sí
que podem establir i potenciar tècniques silvícoles relacionades amb la serva millora i
que ens apropin a la seva màxima potencialitat productiva: la posada en valor de la pineda genera un vertader projecte de desenvolupament sostenible al territori d'actuació,
basat en un procés bidireccional, ja que tot
augment en la rendibilitat del producte final
impulsa i comporta millores al bosc i a la
inversa.
El limitat suport a l'activitat es tradueix en
una absència de regularització del sector
que, per una banda, deriva en males pràctiques mediambientals al bosc i, per una altra
banda, genera tot un sistema d'economia
submergida que comporta associats furts,
robatoris i llocs de compra-venda no autoritzats i sense control; calen, per tant, mesures,
tant coactives com incentives, de regulació
del sector que produeixin un aflorament de
l'activitat, evitin pràctiques no desitjables i
donin transparència al mercat.
Propostes
Pels motius exposats, creiem que és absolutament necessari que des de l'Administració
Pública es prengui consciència de la necessitat de col·laborar i ajudar específicament el

ES VEN FINCA FORESTAL
DE FAIG A LA ZONA
OLOT-VIDRÀ
Aproximadament 200 ha.
Es demana
tracte directe amb el comprador.
Interessats, contactar amb Margarita
al 972 84 27 08

23

activitat
catalunyaforestal
Desembre de 2008

sector de la pineda; per això plantegem una
sèrie de mesures concretes que poden servir
de marc de reflexió i de debat:
a) Realització d'un cens real de les extensions superficials de pi pinyoner a les comunitats autònomes on habita l'espècie, discriminant entre les de marcat caràcter
conservatiu i les que s'han posat en producció o potencialment productores; d'aquesta
forma, una vegada discriminades i identificades, caldrà acondicionar-les i explotar-les per
al cultiu de la pinya i conferir-los una marcada prioritat al seu caràcter productiu.
b) Mesures per a la regularització del sector, tot establint mecanismes realistes, lògics
i adequats per al control de les recol·leccions,
tant en propietat pública com privada, evitant furts i pràctiques mediambientals dolentes i els llocs no autoritzats de compra-venda
de pinyes.
c) Creació d'una línia d'ajuda directa per a
superfície amb criteris de condicionalitat
mediambietal i regularització del sector, de
forma que es conservin els valors naturals
d'aquest ecosistema autòcton i es produeixi
un aflorament de l'activitat i un control de la
mateixa (en relació al punt anterior); només
així podrem assegurar la seva sostenibilitat.
d) Impuls i suport a la industrialització del
sector als nostres territoris i a la comercialització del producte, havent de treballar en la
línia d'identificació i discriminació del producte; d'aquesta forma, amb la conveniència
del sector, impulsar una denominació d'origen o indicació geogràfica protegida del pinyó espanyol i alguna campanya de sensibilització i augment del consum.

A les Guilleries

ES VEN ESPLÈNDIDA
FINCA RÚSTICA
32 ha. Molt ben ubicada.
A 12 km. de Vic.
Amb PTGMF en funcionament.
Múltiples possibilitats d’ús.
Més detalls al telèfon 608 69 59 27
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El

pi pinyer
(Fotos: Miriam Piqué).

Introducció
Text:
Xavier Vila
Enginyer Tècnic
Forestal
Serveis Forestals
Santa Coloma
de Farners

El pi pinyer és una espècie típicament mediterrània que tradicionalment s'ha orientat
cap a dos tipus de producció completament
diferenciades: la conservació i/o producció
de fusta i la producció de fruit. La gestió de
les masses de pi pinyer cap a un o altre
objectiu presenta una forta oposició, ja que
un model ha d'estimular el creixement de la
fusta o creixement vegetatiu i l'altre ha d'afavorir la producció de llavor o creixement
reproductiu. Això es tradueix en una gestió
d'una massa sota una elevada densitat i amb
poda baixa, en el primer cas, i amb una densitat molt més baixa amb podes altes, en el
segon.
Distribució
Com que es tracta d'una pinàcia cultivada
des de l'antiguitat, es fa molt difícil establir
l'àrea originària de l'espècie, però hom pot
afirmar cada cop amb més seguretat que l'àrea inicial de distribució deuria comprendre
tot el cercle mediterrani, inclosa la Península

Ibèrica. Avui però, el pi
pinyoner arriba fins a la
Xina.
Actualment, l'àrea de
distribució arriba per l'est
fins a Síria i el sud del
Caucas, i per l'oest, fins a
Portugal. A Espanya ocupa
entre 330.000 ha i 400.000
ha. Les majors masses
naturals o naturalitzades
es localitzen sobre tres
grans nuclis: la duna continental de la Meseta del
Duero, el sud-oest peninsular i el sud del Sistema
Central. A Catalunya ocupa
unes 36.000 ha i s'estén
des de nivell del mar fins als 1.000 m d'altitud i forma pinedes de grans extensions al
Maresme, la Selva, el Vallès Oriental, el Gironès i l'Empordà.
Morfologia
És un arbre l'altura del qual pot arribar fins
als 30 m, dotat d'una típica capçada a
manera de paraigua. Sistema radicular molt
potent. Tronc recte i cònic, cilíndric per a la
poda. Escorça bruna-grisenca, molt esquerdada, que cau en plaques gruixudes que deixen al descobert zones de color taronja. Les
fulles són llargues, de 10 a 20 cm, i de fins a
2 mm de gruix, punxegudes i agrupades de
dos en dos, flexibles, de color verd intens, i
romanen a l'arbre 3-4 anys. Cons masculins
subcilíndrics, de fins 15 mm. Cons femenins
solitaris, o agrupats per 2 o 3, ovoides, de
fins a 20 mm. Les pinyes es fan a l'extrem de
les branques, són voluminoses i de 8-15 x 10
cm, pesants, amb pinyons de 15-20 x 7-11
mm, de closca dura i sense ales o de mida
menor d'1 mm i caduques.
Floreix de març a maig. La maduració de
les pinyes necessita tres anys. L'obertura i
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caiguda dels pinyons s'efectua a la tardor del
tercer any, tot i que en ocasions pot endarrerir-se fins a la primavera següent. Aquest
caràcter és important perquè permet preveure la collita amb molt temps per endavant.

però no es tracta d'un element fixador.
Resisteix l'acció eòlica i parcialment cobert
per sorra pot sobreviure fins que la duna
acaba de passar.
Es tracta d'una espècie que té una longevitat d'entre 150 i 200 anys.

Ecologia
Gestió silvícola
Des del punt de vista ecològic, com ocorre
amb la majoria dels nostres pins, és una
espècie heliòfila, això vol dir que no suporta
l'ombra, per la qual cosa la seva presència
solament està assegurada en aquells indrets
sotmesos a una elevada insolació.
Se situa en estacions dels pisos termomediterrani i mesomediterrani, amb precipitacions superiors als 350 mm anuals, encara
que el seu temperament xeròfil i termòfil
permet trobar-lo en estacions amb poc més
de 250 mm. En qualsevol cas, el més freqüent és entre els 500 i els 800 mm anuals.
Suporta temperatures des dels -20 ºC, tot i
que a partir dels -12 ºC ja pateix danys, fins
els +41ºC. Manifesta escassa resistència a la
contaminació atmosfèrica. Tolera vents salitrosos i és molt resistent a la sequera i a la
calor.
Prefereix els substrats no carbonatats i els
sòls arenosos, encara que també pot viure en
d'altres condicions. Rústic, és exigent amb
l'aireació del sòl, però poc amb els nutrients.
Generalment, es troba en formacions
degradades d'alzinars i suredes, encara que
també pot formar pinedes més o menys
pures o barrejades amb el pi pinastre. Es creu
que es tracta d'un arbre fixador de dunes,
però això no és cert. És, efectivament, un
arbre adaptat per suportar el pas de la duna,

Es presenten dos models de gestió comparatius en funció de l'objectiu de l'espècie, ja
sigui per producció de fusta o per producció
de pinyó. Cal tenir present que aquests
models són a nivell orientatiu (Veure Quadre
1, a la pàgina següent)
Per a la producció de fusta, la fracció de
cabuda coberta ha d'estar entre l'1 i 2/3. Si
aquesta és per producció de fruit, el valor
s'ha de situar entre 1/3 i 2/3.
La fructificació s'inicia entre els 15 i els 18
anys, però no és fins als 30 o 40 anys que es
troba en plena producció. La fructificació,
però, es veu especialment afavorida en situacions força assolellades i quan les pinedes
presenten buits o espais amplis que permetin
l'entrada de llum a les branques productores
de pinyes. Atès que la maduració de la pinya
es produeix a la tardor, la recol·lecció s'efectuarà entre els mesos de novembre i febrer.
Usos
La fusta del pi pinyer és poc valorada dins la
indústria respecte a altres coníferes, sobretot
per l'alta densitat i la presència habitual de
nusos grans. La manca de gestió i les característiques morfològiques d'aquesta espècie
fan que bona part de la producció de fusta
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Legislació
A Catalunya, l'article 49 de
la Llei forestal de 1988 preveu la possibilitat que per
efectuar determinats aprofitaments forestals sigui
imprescindible l'obtenció
d'una llicència prèvia. Això
és el que ocorre amb el pi
pinyoner, ja que s'ha regulat
l'obtenció de pinyes i pinyons.
Ordre de 18 de juliol de
1991 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, pel qual s'ordena el sector de la recollida i
comercialització de pinya
de pi pinyer (DOGC de 12
d'agost de 1991)
Obliga la persona que fa
l'aprofitament a posseir una
llicència individual o
col·lectiva que s'ha de renovar cada any.
Cal obtenir una autorització escrita del titular del
terreny on s'ha d'efectuar
l'aprofitament.
És obligatori dur la llicència i l'autorització durant
les activitats del bosc.
Es regula la temporada
hàbil de recol·lecció de pinyes, la qual solament es pot
efectuar entre el 15 d'octubre i el 15 de maig. Fora
d'aquest període queda prohibit de recollir-ne.
Segons el clima, l'Administració pot avançar o retardar el període hàbil de
recol·lecció fins a un màxim
de 15 dies.
Resta prohibit l'ús de
serres per a la recol·lecció.
Els recol·lectors han de
deixar un mínim de 5 pinyes
a fi que se'n garanteixi la
reproducció natural.
El titular del terreny pot
reservar la recollida de pinyes i senyalitzar les zones
amb rètols convenients.
Els productes solament
poden ser adquirits per
indústries i intermediaris a
recol·lectors en possessió de
llicència.
Es fan conèixer les infraccions per via administrativa.

sigui apta només per a trituració i embalatge. Anualment se'n consumeix unes 20.000 t.
La producció anual de fusta és al voltant d'1
m3/ha.
L'ús potencial més interessant és la producció de pinyó, molt cotitzat en el mercat i
amb rendiments molt alts. La destinació més
comuna és per a pastisseria, on van els pinyons sencers de mida mitjana o gran. La resta es destinen a fer oli de pinyó. La closca de
pinyó té aplicacions com a combustible i les
pinyes buides s'utilitzen per fer carbó vegetal
juntament amb la llenya.
La producció anual de pinya a Catalunya se
situa a l'entorn de les 0,6 t/ha, amb què s'esti-

PRODUCTE
Fusta
Pinya

Quadre 1

ma una producció total de 22.000-23.000 t.
Com a dades d'interès es pot afirmar que
una pinya té un pes mitjà de 230 grams. Que
100 kg de pinya aporten entre 15 i 22 kg de
pinyons amb closca, sent una relació
pinya/pinyó en pes i volum d'aproximadament 5:1. La relació rendiment pinyó amb
cobertes a pinyó blanc correspon al 16-19%
pel que fa a volum i al 18-22% pel que fa al
pes, per tant, 100 kg de pinya aporten uns 4
kg de pinyó blanc.
A continuació es mostra un quadre de possibilitats productives on s'aprecia el major
valor potencial de l'aprofitament secundari
respecte a l'aprofitament fustaner.

PRODUCCIÓ ANUAL
1m3/ha
0,6 t/ha

PREU UNITARI
39,00 eur/m3
330,00 eur/t

TOTAL ANUAL
39,00 eur/any
198,00 eur/any
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La neu i el fred
a neu està formada per nombrosos
cristalls hexagonals d'aigua sòlida,
generalment reunits en flocs o volves,
que cauen a una velocitat compresa entre 30
i 80 cm/s tot seguint trajectòries helicoïdals.
Quan el floc de neu inicia el seu descens fora
del núvol amb temperatures negatives, pot
arribar a transformar-se abans d'arribar al
sòl.
Dels factors que intervenen en aquesta
transformació, el més important és la temperatura de l'ambient. Amb temperatures superiors a 2 ºC es pot considerar que el floc de
neu es fondrà i caurà aiguaneu: és la transició entre neu i precipitació líquida.
Un altre factor és el contingut de la humitat que hi ha a l'ambient. Si el descens es fa
a través d'aire humit i proper al nivell de
congelació, els flocs de neu seran de gran
tamany, mentre que si l'aire és sec i molt fred, els
flocs seran petits i poc
cohesionats (neu seca o
pols).
Un altre tipus de neu que
precipita sovint per la nostra contrada és el calabruix, també anomenat
neu rodona: són grans
blancs i opacs, d'1 a 5 mm
de diàmetre. Són trencadissos i s'aixafen fàcilment
i si cauen sobre un terreny
dur reboten i de vegades es
trenquen. Esdevenen principalment amb una temperatura al voltant dels 0 °C. El calabruix de
petit diàmetre és anomenat generalment
calabruixó.
Sovint, escoltem el comentari "quan neva,
no fa gaire fred", i això es per causa de la
humitat perquè quan neva hi ha menys
humitat a l'aire que quan plou, fet que pot
influir una mica en la percepció del fred i ens
pot fer pensar que en fa un mica menys.
La pluja gelant seria aquella precipitació
líquida que es congela al contacte amb el

L

terra o amb la superfície dels objectes sobre
els que cau.
A quina cota nevarà?
Saber a partir de quina alçada caurà la neu
és una de les principals tasques dels meteoròlegs i, a la vegada, una de les més difícils ja
que les eines de les quals es disposa sovint
no representen la realitat.
Un dels mètodes més utilitzat és el que es
basa en l'obtenció de la isoterma zero o isozero (línia que passa per punts amb temperatura zero), a partir de les dades de temperatura entre els nivells de 850 i 500 hPa
sobre l'àrea de predicció. Aquest mètode
planteja alguna limitació, com ara que no es
té en compte l'estat de l'atmosfera per sota
dels 850 hPa (uns 1.500 m d'altura aproxi-

Text:
Manuel Martínez

Dites
Fred segur no
mata ningú.
Any de neu, any
de Déu.
Any gelat, any de
blat.
Si cau neu a la
muntanya, la plana serà ventada.
Si vent del nord
trobeu, botes
calceu.
Si l'hivern primavereja, la primavera hiverneja.

Mapa 1:
Mapa de temperatura en
superfície el dia 22 de
novembre.
Foto:
La Serra Seca (1200 m.),
al municipi d'Odèn
Lleida).
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Les previsions
d'aquest any
a llarg termini
indiquen un
hivern fred
amb nombroses
irrupcions
d'onades polars.
L'entrada d'aire
fred de finals
d'octubre i la
del 21 de
novembre
n’han estat un
preludi.

Mapa 2:
Mapa de temperatura i
vents a 850 hPa el dia 22
de novembre.

madament) i, per tant, les possibles transformacions que la neu o la pluja poden patir a
partir d'aquest nivell. Per poder millorar això
cal informació de tots els estrats de la troposfera i fa falta, aleshores, treballar amb les
dades dels radiosondatges. Actualment, el
Servei Meteorològic de Catalunya disposa de
les dades del radiosondatge (aparell portat
per un globus-sonda que es deixa anar a
l'atmosfera i
que emet
automàticament dades
de temperatura, pressió
i humitat a
mesura que
va ascendint)
que
permeten fer
una major
aproximació
de la isozero
i de la cota
de neu a
diferents
horitzons de

pronòstic. Per a consultar els models de prediccions a 180 hores vista:
http://www.meteosim.com/ca/modelitzacio_meteorologica/mapes.php
Les previsions d'aquest any a llarg termini
indiquen un hivern fred amb nombroses
irrupcions d'onades polars. L'entrada d'aire
fred de finals d'octubre i la del 21 de novembre n'han estat un preludi.
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Manual sobre fertilització:
“La savia como índice de
fertilización”

Nova revista:
“Foresta Mediterránea”

"Manual sobre fertilització". "La
savia como índice
de fertilización.
Cultivos agroenergéticos, hortícolas,
frutales y ornamentales"
Carlos Cadahía
Lopez - Ediciones
Mundi-Prensa
256 pàgines - 2008
33 euros
Es tracta d'una obra eminentment pràctica
que es presenta en forma de manual i que vol
ser útil per a tècnics agrícoles, investigadors
que treballen en l'àmbit de la fertilització,
estudiants d'agronomia i laboratoris d'anàlisis agrícoles.

El Grupo Casco
Antiguo, editorial
fundada
l'any
1996, presenta
Foresta Mediterránea, una revista
especialitzada a
donar cobertura a
l'actualitat dels
boscos mediterranis, la devesa, el suro i
el vi. La revista, de caràcter bimensual, té una
tirada de 10.000 exemplars, que es distribueixen a empreses del sector, administracions públiques, institucions, associacions de
productors i industrials, fabricants i bodegues. El primer número de FM inclou entrevistes a Joan Botey, secretari general d'Arcmed, i a Joan Rovira, secretari general del
Consorci Forestal de Catalunya.
El preu de la subscripció és de 25 euros
anuals (sis edicions a l’any) per als socis del
Consorci Forestal de Catalunya. Per als no
socis, el preu és de 36 euros/any.

entrevista

Josep

Famadas
"Cal un canvi en la gestió actual del pi pinyer
per orientar aquestes masses a la producció
de pinya”
om veu el sector de la pinya?
- Amb molt potencial i amb
quasi tota la feina per fer. Entre tots
no sabem aprofitar un producte
valuós i únic que ofereix el bosc. Bé,
aprofitar-se sí que s'aprofita ja que al
final de la temporada no resta ni una
pinya dalt dels arbres. És un sector
poc transparent. A Catalunya, les
empreses del sector de la pinya són,
principalment, empreses que es dediquen a comprar pinyes ja abastades i
no a recol·lectar-les. Tenim el productor més important de pinyó en blanc,
diria que a nivell mundial, amb plantes també a altres zones productores.

C

En Josep Famadas és fill
de rematants. Concretament, n'és la quarta
generació. Des de sempre
s'ha mogut en boscos
de pi pinyer a la comarca
del Maresme i del Vallès.
És enginyer agrònom
i enginyer tècnic forestal
de formació i en l'actualitat també és vicedegà
del Col·legi Oficial
d'Enginyers Tècnics
Forestals de Catalunya.
L'any 2003 va començar
a aprofundir en la
producció de pinya
i en el procés de l’empelt
o d’empeltat.
D'aleshores ençà s'ha
convertit en un expert
i en un gran defensor
del pi pinyer destinat
a la producció de pinya.
/ Josep M. Tusell.

Quan va començar el seu veritable
interès per la pinya i l'empelt?
A partir que la Míriam Piqué, companya de promoció, actualment cap de
l'Àrea de Gestió Sostenible del Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya, va
iniciar el seu doctorat sobre els
models de producció del pi pinyer a
Catalunya. Ella sabia que jo treballava
en boscos de pi pinyer i ens vam posar
en contacte. Seguint el seu doctorat
vaig endinsar-me en aquest món.
Concretament, l'any 2003, junt amb
en Paco Cano, en Ricard Farriol i la
Míriam, vam visitar experiències
d'empelt a Castelló. Allà ens va atendre en Luís Gil, enginyer de l'ICONA ja
retirat, i el seu encarregat. Vam voltar
per les seves experiències d'empelt de
pi pinyer sobre pi blanc dels anys seixanta. De l'empelt n'havia llegit artí-

cles científics (Mutke, Abellanas...)
però no ho havia vist mai. Aquesta
visita, va marcar un abans i un després. Encara avui no m'explico com es
pot deixar perdre tot el saber d'aquesta gent i com ningú no ha tret profit
de la seva experiència. Boscos empeltats, en terreny calcari i amb una pluviometria molt baixa, produint de l'ordre de 2.000 a 3.000 kg/ha i any.
Malauradament, el foc havia afectat
moltes plantacions i moltes d'altres
havien restat abandonades.
Veu l'empelt com una eina de futur?
Quan veus la capacitat de producció
que tenen els arbres empeltats t'esgarrifes. Un dels factors limitants de la
producció de pinya és el llarg període
juvenil de l'espècie. Amb l'empelt s'evita aquest període i es pot produir 3
anys després d'haver empeltat. A més
de salvar el terreny calcari, no desitjat
pel pi pinyer. De fet, l'empelt no augmenta la producció, solament l'avança.
De quins valors es parla?
El preu del pinyó en blanc, és a dir,
pelat, a punt per al consum, és de 30
euros/kg. Piqué va obtenir una producció mitjana per sobre dels 500
kg/ha i any. Amb les plantacions
empeltades de pi pinyer totes les
experiències parlen de valors d'entre
2.000 i 3.000 kg. Per tant, sembla que
el potencial productiu és elevat. Els
preus de la pinya, però, no són constants.

33

entrevista
catalunyaforestal
Desembre de 2008

El preu de la pinya no és sempre el mateix?
No. La pinya té anualment un preu molt
semblant de sortida a l'inici de temporada,
sigui un any bo o no. Els darrers anys ha
estat de 0,30 euros/kg. Segons la competència que hi ha entre els compradors el
preu va pujant, tot i que al final totes les
pinyes van al mateix destí. Sense anar més
lluny, fa un parell d'anys al Maresme va
aparèixer una empresa italiana que s'emportava la pinya i en 15 dies el preu de la
pinya es va doblar. Va arribar als 0,70
euros/kg. Hi ha, doncs, molt de marge per
als intermediaris.
Depèn totalment de l'oferta i de la demanda...
Bé, no del tot. De demanda sempre n'hi ha.
És un producte de qualitat. El mercat final
més important és a Itàlia, per a l'elaboració
de la salsa pesto. El preu final suposo que ha
de ser un i és la competència entre compradors el que marca el preu de compra als que
abasten les pinyes. Si una empresa italiana
està disposada a instal·lar-se al Maresme i
comprar pinyes per tota la Península forçosament cal pensar que es tracta d'un producte interessant.
Recuperant la seva experiència personal i
professional, què va passar després de la
visita a Castelló?
Que les incògnites i el meu interès per la
pinya i pel pi pinyer van anar a més. Sortosament, el 2004 vaig coincidir amb en Carles
Vaello, propietari agroforestal a l'Empordà,
preocupat pel baix rendiment de la seva finca. Economista de formació, en Carles va
analitzar alternatives al conreu tradicional
de cereal i de bosc de pi bord de la propietat.
Va descartar productes en aquells moments
de moda com la vinya i l'olivera i va veure en
l'elevat preu del pinyó una alternativa a
estudiar. Gràcies a un amic comú vam intercanviar idees que es van plasmar en el
PTGMF de la finca, on s'optava per l'orientació de l'explotació cap a la producció intensa
de pinya, que inclou l'empelt. Des d'aleshores
hem plantat unes 47 ha de pi i està previst
en dues campanyes més d'arribar a les 80.

Enguany, començarem a empeltar. El baix
cost de manteniment de les plantacions
forestals i el preu final del pinyó en blanc
van ser determinants per al propietari per
decantar-se per aquesta opció. Un altre
moment interessant del meu aprenentatge
van ser les jornades de Profor, a Valladolid,
l'any 2006.
I a Valladolid, què hi va descobrir?
Vaig descobrir una comarca dedicada al
pinyó. Valladolid és el nucli mundial més
important productor de pinya i de pinyó en
blanc, a banda del primer productor català,
que també s'ha instal·lat a la província. Les
empreses compren pinya a tota la Península. Les produccions més importants són a
Andalusia, Extremadura i Portugal, a banda
de Valladolid i Catalunya. Una situació que
recorda -exceptuant Valladolid- la del suro.
Als anys seixanta del segle passat, a Valladolid no es collien pinyes pels problemes
causats per un barrinador del fruit, i va ser
un altre enginyer de l'Icona qui va veure la
capacitat de produir dels boscos i realitzà
tractaments a gran escala. Des d'aleshores,
s'ha desenvolupat un sector productiu que
valoritza el bosc de pi pinyer. En algunes
subhastes s'arriba a pagar fins a 24.000
euros per a la recollida de la pinya. I això
cada any!
L'empelt de Valladolid era el mateix que el
de Castelló?
No. Els boscos són naturals i no estan
empeltats. L'orografia és completament plana, situats sobre terrenys arenosos i sense
sotabosc, ordenats des de fa anys, amb uns
plans d'ordenació que s'executen i en constant revisió. El tractament del bosc és de
bosc irregular. La mecanització de la
recol·lecció mitjançant vibradors és total. Hi
ha més de 50 màquines treballant a la província. Aquest és un bon indicador de la
capacitat productiva de la zona. Quant a
l'empelt, no està estès pel tipus de bosc, que
de manera natural ja exploten. Amb tot, hi
ha experiències molt interessants en vivers
de la Junta. En aquest cas l'empelt és de pinyer sobre pinyer.

“La reivindicació
del CFC és un
pas endavant”
Com veu que des del
Consorci Forestal de
Catalunya es demani
la modificació de
l'ordre que regula la
recollida i la comercialització de la pinya a Catalunya?
És un pas endavant.
No pot ser el que
succeeix ara. No n'hi
ha prou amb el carnet de recol·lector i
les autoritzacions
d'algunes finques per
recollir les pinyes de
tot un municipi o
comarca. Tot el que
sigui regular el mercat és benvingut i
necessari. Ara bé,
repeteixo: crec que
també cal la iniciativa privada i canviar
els models de gestió.
Els boscos productors
de pinya són boscos
de futur, ja que s'adapten al canvi climàtic i a més mantenen una càrrega de
combustible baixa.
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Però l'empelt té unes dificultats i uns
inconvenients...
Sembla ser que l'èxit de l'empelt no és fàcil.
Però les experiències vistes fins ara són molt
engrescadores ja que tant a Castelló com a
Valladolid les plantacions han funcionat. A
Andalusia la Junta ha plantat més de 500 ha
amb pi empeltat. En aquest cas, però, l'empelt era al viver, previ a la plantació. Un
inconvenient important per a l'empelt és que
la pua de pi pinyer no és un material vegetal
certificat i per tant no és comercialitzable.
Hem de veure d'on treiem la pua per a la finca de Can Pagès, a l'Empordà. Cercar-la en
vivers de l'Administració i com a material
experimental o bé recollir-la nosaltres directament de l'arbre.
Així, doncs, creu que amb el pi pinyer
encara hi ha camp per investigar?
Sé que l'any passat l'IRTA va començar a
posar-se amb el pi pinyer i van fer una experiència, però en desconec el resultat. Com sol
passar, no hi ha contacte entre el món de la
investigació i el sector privat. En aquest sentit, val a dir que nosaltres ens brindem a
qualsevol col·laboració amb l'Administració i
aquest hivern intentarem contactar-hi. Cal
una base científica que permeti que l'experiència de Can Pagès sigui exportable.

(Foto: Josep Famadas)

Tot el que ens ha explicat al voltant del pi
pinyer i de l'empelt fa referència a boscos
que parteixen de zero, però quina és la
realitat d'aquells boscos actuals que tenen
pi pinyer destinat a la producció de fusta?
Bé, jo començaria pels boscos en millors
condicions per a la mecanització, és dir, els
més planers. Cal una gestió de la massa
orientada cap la producció de pinya. Un

aspecte que cal remarcar és que tots els
arbres tenen capacitat de produir pinya.
Tots?
La capacitat per produir pinya la tenen tots,
si més no per assolir una producció mitjana.
Ara bé, en les masses envellides o molt denses és difícil de potenciar la producció de
fruit ja que les capçades resten comprimides
i no desplegades. Cal fer incidir la llum sobre
les capçades, tal com assenyala en Joan
Botey. En aquest sentit, aconsellaria treballar
en boscos amb una densitat mitjana per sota
dels 400 peus/ha. És important canviar els
models de gestió que potencien el bosc mixt
amb planifolis per models que cerquin masses monoespecífiques que permetin el pas de
la maquinària de recol·leció. Un model semblant als aprofitaments silvopastorals de les
deveses. En aquest sentit, és important que
el propietari prengui la iniciativa i aposti per
la pinya en les zones planeres on ja hi ha pi
pinyer. Les produccions actuals de fusta i
llenyes està demostrat que avui no són rendibles. No val excusar-se en el robatori de
les pinyes per no pensar en aquest recurs.
És cert que molts propietaris no acaben de fer
el pas pel problema dels robatoris de pinyes...
Crec que ha de ser la propietat la que tiri del
carro i no esperar que l'Administració ho
arregli tot. Si hi ha inversió particular l'Administració és veurà obligada a respondre.
Més enllà dels robatoris de pinyes, el gran
problema és que amb els models de gestió
actuals que potencien la fusta deixem de
banda el fruit i això ha de canviar. Cal tenirho en compte perquè encara que es reguli la
comercialització, la pinya no serà rendible si
els models de gestió continuen sent els
mateixos que fins ara.
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