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E

l passat mes de novembre amb la presència del President Mas i altres autoritats, vam inaugurar
la Casa del Bosc a Santa Coloma de Farners, l’edifici de la Fundació Boscos rehabilitat de dalt a
baix amb l’objectiu de crear un grup d’interès amb el màxim d’entitats relacionades amb el
bosc. La jornada de portes obertes va ser tot un èxit d’assistència i en els diferents espais de l’edifici es
van muntar exposicions fotogràfiques de les activitats de les entitats que hi són presents i l’exposició de
destrals de Martí Boada.
Actualment la Casa del Bosc acull a la pròpia Fundació, al Consorci Forestal de Catalunya, la cooperativa Serveis Forestals, l’oficina del CTFC a la demarcació de Girona, l’oficina de l’ADF Farners-ArgimonSils, la seu de la Federació d’ADF de la Selva i de l’Associació de Silvicultors de l’Arc Mediterrani (ARCmed) i resta amb les portes obertes a altres entitats i associacions.
L’edifici de la Casa del Bosc no és més que la part visible de la idea de crear un espai de trobada on hi
ha lloc per totes les entitats del sector forestal de Catalunya, per assolir el que des del Consorci Forestal
creiem que és una necessitat fonamental: estructurar i dotar d’una major cohesió al conjunt del sector
per reforçar la capacitat de representació, la coordinació i el diàleg. Això ha de servir per reforçar tant
la tasca que es duu a terme entre les diferents entitats i associacions, com la projecció del conjunt del
sector cap a la societat.
Concretament i pel que fa al Consorci, des de fa quatre anys es treballa amb associacions de silvicultors-propietaris forestals d’àmbit local o de massís i es promou la formació d’aquestes en zones on hi
ha poca representativitat de la propietat. La creació d’associacions de propietaris forestals particulars i
també municipals, com és el cas d’ELFOCAT, així com el creixement extraordinari de les iniciatives vinculades a la recerca en tema forestal (CTFC, CREAF, EFIMED) i atres centres que treballen en el camp de
la innovació i transferència de tecnologia (l’INCAFUST i l’IRTA entre els més rellevants) són una oportunitat per formar una xarxa d’associacions que vetllen per la defensa del sector forestal i fa més necessari reforçar la tasca global que desenvolupa el Consorci Forestal de Catalunya com a entitat que
engloba les diferents inquietuds i defensa les seves especificitats en l’àmbit català, estatal i europeu.
En aquests moments és fonamental fer un salt endavant pel que fa a la planificació, la silvicultura, els
aprofitaments i la transformació i valorització de productes forestals. Cal aprofitar les noves oportunitats vinculades a nous mercats (energia, compres responsables, productes no fusters, pagaments per
serveis ambientals) que superin l’esgotament d’un model de creixement que arrossega darrera seu a
una indústria de la primera transformació excessivament centrada en un mercat de poc valor afegit.
Tots aquests factors evidencien la necessitat de reforçar la col·laboració entre els agents del sector
(silvicultors, indústria, administració i R+D) per avançar en la definició i desenvolupament d’un nou
model productiu. En aquest sentit, iniciatives com la de la Casa del Bosc i el recolzament i col·laboració
amb les entitats i associacions vinculades a la gestió, són una aposta decidida en aquesta direcció.

Preguntes sense resposta?

Rossend Castelló
President del Consorci
Forestal de Catalunya
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L’experiència en sis àrees de Catalunya
La disponibilitat de biomassa forestal primària a les comarques del Gironès, Anoia, Solsonès i la Noguera i a les àrees del Montnegre-Corredor i part de la Ribera d’Ebre, Priorat i
Baix Camp és de gairebé 150.000 t/any (30% b.h.). Aquesta quantitat és la que es pot
extreure dins la superfície aprofitable d’aquestes àrees pilot (un total de 149.379 ha),
segons estimacions fetes en el marc del projecte INNObiomassa. En aquest projecte també
s’ha calculat el potencial de creació d’ocupació i s’han identificat els nínxols de mercat i
llocs de treball relacionats amb l‘aprofitament energètic de la biomassa. Segons les dades
obtingudes, la producció i consum de tota la biomassa forestal disponible a les 6 àrees
pilot suposaria la creació de 453 llocs de treball.

Mireia Gallego i
Clara Callís. Qnorm
Roser Mundet.
Consorci Forestal de
Catalunya
Pere Navarro i
Mireia Codina. Centre
Tecnològic Forestal de
Catalunya

La disponibilitat de biomassa forestal
primària en sis àrees pilot de Catalunya
A Catalunya s’aprofita menys d’una tercera
part de la fusta que es produeix amb el creixement dels boscos, i per tant, cada any s’acumula més quantitat de fusta que, a manca
d’altres sortides, es podria destinar a biomassa
com a font d’energia. Aquesta realitat és deguda a la manca de rendibilitat econòmica de les
explotacions forestals, que ha provocat que
moltes d’elles s’abandonin progressivament.
Tot i que les dades dels Inventaris Forestals
Nacionals (IFN) ja ens verifiquen aquest increment del volum de fusta en la majoria dels
nostres boscos, a l’hora de plantejar la implementació de la bioenergia amb estella forestal
en un territori concret, és necessari avaluar
quina és la disponibilitat de biomassa a la seva
àrea d’influència.
En aquest sentit, en el marc del projecte
INNObiomassa s’ha avaluat i diagnosticat la
capacitat de penetració de la biomassa forestal primària (BFP)1 a sis àrees pilot: les comarques del Gironès, Anoia, Solsonès i la Noguera,
part del Priorat, la Ribera d’Ebre i Baix Camp2 i
àrea del Montnegre i el Corredor3. Alhora,
també s’ha avaluat la demanda i necessitats

energètiques dels sectors en els que pot ser
més interessant l’ús d’aquesta font d’energia
(equipaments amb consums de calor important i amb disponibilitat d’espai per a la sitja),
així com el potencial de creació d’ocupació.
Aquestes àrees van ser escollides per diferents motius: o bé per tenir una important
massa boscosa, o bé per tenir taxes d’atur
altes, i perquè són representatives de les diferents singularitats del territori català. En totes
elles no s’hi ha desenvolupat, fins al moment,
cap iniciativa semblant.
El percentatge de superfície forestal arbrada
en cada una d’aquestes àrees pilot varia entre
el 31% i el 66% (dades obtingudes a partir del
Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya 3a
edició), sent l’àrea del Montnegre i el Corredor
la que obté el major percentatge (66%),
seguida de la comarca del Solsonès (62%) i el
Gironès (59%). La resta d’àrees pilot es troben
per sota el 38% . En valors absoluts, el Solsonès és qui presenta més extensió de massa
boscosa, amb 62.047 ha.
D’aquesta superfície només es comptabilitza
com a explotable o aprofitable (superfície on
es poden realitzar aprofitaments de biomassa)
aquella que reuneix els següents requisits:

1. S’entén per biomassa forestal primària aquella que s’obté dels treballs de manteniment i millora de les masses forestals
2. Municipis que integren part del Priorat, la Ribera d’Ebre i Baix Camp: Bellmunt del Priorat, Capçanes, Falset, els Guiamets, Marçà, el Masroig, el
Molar, Pradell de la Teixeta i la Torre de Fontaubella, de la comarca del Priorat, Benissanet, Garcia, Ginestar, Miravet, Móra d’Ebre, Móra la Nova,
Rasquera i Tivissa, de la comarca de la Ribera d’Ebre, i Colldejou, de la comarca del Baix Camp.
3. Municipis que integren l’àrea del Montnegre i el Corredor: Arenys de Munt, Argentona, Calella, Dosrius, Mataró, Palafolls, Pineda de Mar, Sant
Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Vicenç de Montalt, Santa Susanna i Tordera de la comarca del Maresme,
Llinars del Vallès, Sant Celoni, Vallgorguina i Vilalba Sasserra, de la comarca del Vallès Oriental, i Fogars de la Selva, de la comarca de La Selva.
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1. Fracció de cabuda coberta superior al 70%, utilitzant el Mapa Forestal Espanyol (MFE)
2. Pendent inferior al 100%
3. Distàncies màximes a banda i banda dels
camins, en funció del pendent, de: 400 m per
pendents < 30%; 75 m per pendents entre el 30 i
el 60%; i 35 m per pendents entre el 60 i el 100%.
S’ha utilitzat el MFE perquè és l’única base cartogràfica que identifica les àrees amb una
Fcc>70%, malgrat que està elaborat a una escala
poc precisa i està menys actualitzat que el Mapa
de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC). Cal senyalar que, en general, només es consideren explotables els boscos amb una Fcc>70% perquè és
quan es produeix l’inici de la competència entre els
arbres, i perquè d’aquesta manera s’eviten possibles processos erosius, alhora que s’afavoreix el
creixement de la massa. Així doncs, cal tenir present que possiblement aquest mapa obviï moltes
zones on realment es podria actuar, i per tant, la
biomassa que es comptabilitza a cada una de les
àrees pilot és la mínima disponible.
Excepcionalment, a la comarca de l’Anoia s’ha
fet el càlcul a partir del MCSC que només diferencia la superfície amb una Fcc>20% perquè, un cop
analitzats els resultats amb el DAAM (representació a l’Anoia) i contrastant-los amb altres estudis
fets en altres comarques, s’ha considerat que els
valors obtinguts a partir de Fcc>70% s’allunyen
massa de la realitat. Per això, no es pot fer una
comparació directe amb la resta de comarques.
Considerant aquestes limitacions, i mitjançant
diferents bases d’informació i programes de Sistemes d’Informació Geogràfica, la superfície aprofitable estimada a cada una d’aquestes àrees pilot es
recull a la taula 1.
Com es pot comprovar a la Taula 1, hi ha
comarques on el percentatge de superfície explotable respecte la superfície forestal arbrada no
arriba al 50%, com és el cas del Gironès, mentre
que en d’altres supera el 75%, com és el cas del
Solsonès i l’Anoia (tenint en compte que a l’Anoia
s’han comptabilitzat les zones amb una
Fcc>20%).
A partir de l’increment anual net del volum de
fusta amb escorça de cadascuna de les espècies
(fruit de la comparació entre el IFN3 -2001- i el
IFN2 -1990-) i la superfície susceptible de ser
aprofitada, es pot quantificar la disponibilitat
total de biomassa potencial, que és aquella que
garanteix aprofitaments sostenibles en el temps
(Mundet, 2011).

Taula 1. Superfície forestal aprofitable, en comparació amb la superfície total
de cada àrea d’estudi i la corresponent superfície forestal arbrada (bosc)

* Per a la transformació d’unitats de m3 a tones al 30% en base humida (t30) s’ha considerat
una densitat mitjana ponderada entre la densitat de l’escorça i la densitat de la fusta de
cada una de les espècies principals

El volum de fusta total disponible que s’obté, a les
6 àrees estudiades, supera els 200.000 m3/any, equivalents a gairebé 147.000 t30/any.
Aquests resultats no discriminen els arbres segons
la classe diamètrica perquè, per bé que alguns (principalment els de diàmetre superior a 15-20 cm)
podrien tenir un circuit comercial diferent al de la
biomassa, el cert és que una part important continua
sense aprofitar-se ja sigui per la baixa demanda del
mercat de la fusta o per no complir amb els barems
de qualitat que requereixen les serradores o indústries de desenrotllament, o en cas de volums petits,
per l’increment dels costos fixes que implica la valorització del producte.
En cap cas s’ha comptabilitzat la biomassa de les
branques i les fulles, ni tampoc de les soques.
Tenint en compte les espècies que apareixen a les
diferents àrees pilot, una part de la biomassa dispo-
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nible podrà anar destinada a llenyes, principalment l’alzina i en
segon terme també el roure, perquè aquestes ja estan consolidades dins el mercat de la llenya, aconseguint tenir un valor afegit.
La biomassa forestal, potencial de creació d’ocupació
La biomassa llenyosa, i més encara la biomassa forestal primària,
és l’energia renovable que més pot ajudar a la creació de nous
llocs de treball, fet fonamental, sobretot en l’àmbit rural, ja que
fixa població i afavoreix la cohesió social i territorial i el desenvolupament local.
Els processos de producció de biomassa forestal, com a recurs
energètic, van des dels treballs forestals de gestió del bosc fins el
subministrament dels biocombustibles sòlids a les tecnologies de
generació d’energia. Les fases4, a grans trets, serien:
a)Gestió forestal: planificació i inventari de les masses forestals;
organització i calendari dels treballs posteriors.
b)Aprofitament forestal: tallada, desembosc, reunió de fusta,
esbrancada i apilada.
c)Transport de la fusta en roll a centre de logística.
d)Organització i gestió de centre de logística.
e)Transformació de la biomassa forestal en biocombustibles
sòlids: estellat, assecatge, emmagatzematge i control de la qualitat. Tanmateix es poden donar casos de transformació de les
estelles en pèl·lets o briquetes. I sens dubte processos de transformació de la fusta en roll en llenyes.
f)Transport i subministrament dels biocombustibles als centres de
consum i/o usuaris.
Aquests processos es consideren que són llocs de treball directes en la producció de biocombustibles, però caldria afegir els
indirectes i induïts, els quals els podrien categoritzar com aquells
que venen relacionats d’alguna manera amb totes les fases.
Aquests podrien ser:
· Relacionats amb el manteniment i reparacions de maquinària
forestal i de transport.
· Enginyeries i consultories per l’estudi de la viabilitat de projectes.
· Fabricació, distribució i manteniment de calderes amb biomassa
forestal.
· Elements constructius relacionats amb instal·lacions: sitges,
obres, rases, etc.
· R+D+i en tots els processos de producció, transformació i tecnologia per l’obtenció d’energia a partir de biomassa forestal.
En tota aquesta cadena els llocs de treball que es podrien
generar serien d’interès, principalment a zones rurals i/o periurbanes amb contacte directe amb masses forestals i possibles
usuaris/consumidors de biocombustibles forestals.
Segons Christian Metschina, responsable de bioenergia de la
Cambra d’Agricultura de Estíria (Àustria), l’ús tèrmic de la biomassa produeix 136 llocs de treball directes nous, en front de 9
* En aquest cas, només s’ha comptabilitzat la BFP necessària per cobrir la demanda d’energia tèrmica de tots els sectors d’activitat considerats interessants pe a la
implementació de la bioenergia (excepte el sector industrial), ja que la disponible
supera aquest valor

Control de qualitat de l’estella que es descarrega a la sitja (foto: CTFC).

que produeix el petroli o el gas natural, per cada 10.000 habitants que substitueixin el 100% de calderes de gasoil o gas
natural per calderes de biomassa (Avebiom, 2011).
En aquest context, i des dels estudis que s’han anat realitzant, s’ha calculat quina podria ser l’ocupació per als processos d’aprofitament d’estella forestal com a recurs energètic.
Per tal de poder determinar l’ocupació que es podria generar amb la utilització de la biomassa forestal primària disponible a les diferents àrees, es pren com a referència el rati
estimat pel CTFC i el CFC en quant a ocupació directa (aprofitaments forestals, transport i treballs relacionats); i el rati
estimat a partir d’estudis realitzats a Eslovènia i Croàcia
(Krajnc i Domac, 2007) per llocs de treball indirectes.
En base a la proporció que estableixen, a la bibliografia
citada, entre llocs de treball directes i indirectes (1 a 1,05), i
tenint en compte els llocs de treball directes estimats pel
mateix CTFC i el CFC, s’han obtingut els llocs de treball
indirectes.
Així, si és mobilitzés tota la biomassa forestal primària disponible en les àrees d’estudi tindríem:

Taula 3. Estimació dels llocs de treball generats amb l’ús de
tota la BFP en cada àrea d’estudi.

En les sis àrees pilot objecte d’estudi, es crearien 453 llocs de
treball per a la producció i consum d’estella forestal, provinent
de boscos.

4. Aquest esquema no és únic i indivisible, sinó que es tracta d’un esquema bàsic dels processos que es poden donar. Per exemple, l’estellat es pot donar al mateix lloc de l’aprofitament.
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Nínxols de mercat i llocs de treball relacionats
L’ús de la biomassa com a font energètica no és cap novetat, fa
segles que es desenvolupa aquest mercat i els llocs de treball
directes es troben clarament definits. Ha estat des de l’arribada
dels combustibles fòssils que el sector ha patit una forta
regressió. No obstant, l’impuls dels últims anys de les energies
renovables ha posicionat la biomassa com a nova oportunitat
de negoci. En especial, és el sector de l’explotació i comercialització de la biomassa on es detecta potencial per a la creació de
nous nínxols de mercat i oportunitats professionals.
La projecció de com aquesta creixent activitat empresarial
es tradueix directament en oportunitats professionals centrades en aquest sector (biomassa) es desenvolupa en dues
àrees d’anàlisi: nínxols de mercat i llocs de treball directament relacionats.
1. Nínxols de mercat
Referits a aquelles activitats i iniciatives empresarials que
generen oportunitats professionals en l’activitat de
comercialització i aprofitament tèrmic de biomassa. A
continuació s’exposen alguns casos:
a)Empreses de Serveis Energètics (ESE). Les ESE parteixen de la base que sovint és la inversió que limita l’execució d’un projecte, independentment de la viabilitat d’aquest i de l’estalvi energètic, econòmic i ambiental que
suposa. En aquest sentit, fonamenten el negoci en assumir el risc de la inversió i recuperar-la en funció de l’estalvi energètic final garantit.
b)Empreses Industrials i de Serveis. Empreses especialitzades en oferir components, recursos i solucions tècniques per a l’explotació energètica de la biomassa. Tot
seguit es detallen les principals activitats empresarials:
a. Fabricants de calderes de biomassa i components auxiliars.
b. Instal·ladors especialitzats en biomassa i serveis de
manteniment.
c. Enginyeries / consultories especialitzades en projectes
de biomassa.
c)Spin-off i Start-up. Iniciatives empresarials provinents del món universitari. Les spin-off sorgeixen amb la

finalitat d’explotar els resultats obtinguts en un procés de
recerca, mentre que les start-up es caracteritzen perquè
responen a una oportunitat de mercat i, per tant, no
requereixen recerca i innovació. Alguns serveis promoguts
per aquest tipus d’empreses són:
a. Protocols de transformació i eficiència de biomassa a energia.
b. Disseny d’enginyeria de projectes de cogeneració.
c. Suport de gestió i explotació energètica de biomassa.
d. Software de subministrament i operacions.

Procés d’estellat de la biomassa forestal (foto: CTFC).

2. Llocs de treball relacionats
En la taula següent es detallen els perfils professionals relacionats
directament amb la comercialització i aprofitament tèrmic de la
biomassa.
Així doncs, la biomassa forestal primària és una oportunitat
per evolucionar cap a un model de sostenibilitat energètica
de futur, crear llocs de treball nous i generar economia i
ocupació. L’experiència en sis àrees pilot de Catalunya mostra la disponibilitat de biomassa forestal primària i evidencia
que aquesta pot ser una font d’ocupació, capaç de dinamitzar l’activitat silvícola i afavorir l’equilibri territorial, sobretot
en zones rurals.
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Aquestes són algunes de les idees principals que s’obtenen
a partir del projecte INNObiomassa que l’Associació Catalana
de Municipis, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, el
Consorci Forestal de Catalunya, la Federació d’Empresaris Instal·ladors de Catalunya i Qnorm, han desenvolupat al llarg
del 2011, amb el suport del SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el programa d’ajuts a Projectes Innovadors, regulat
per l’Ordre TRE/293/2010.
La iniciativa que s’ha desenvolupat a partir de 4 grans
accions dirigides a diagnosticar, formar, crear un distintiu de
qualitat i comunicar, tenia com a objectius principals donar a
conèixer la biomassa com energia neta que és i posar de
relleu els avantatges econòmics, socials i ambientals del seu
aprofitament. Amb aquestes finalitats s’ha creat un espai
web en el qual s’agrupen tots els productes generats en el
marc d’INNObiomassa i que estan a disposició de tots aquells
usuaris que hi estiguin interessats (www.forestal.cat/innobiomassa). Aquests productes van des dels mateixos estudis
de disponibilitat de biomassa i demanda energètica, fins a
Plans d’acció comarcal, passant per un vídeo divulgatiu i una
guia per a la producció de BFP, entre molts d’altres.
Taula 1. Inventari de perfils professionals.

Desembosc de fusta (foto: CTFC)

Taula 2. Exemple de perfil professional

Tots aquests perfils professionals s’analitzen al detall en el marc de l’estudi
promogut pel projecte INNOBIOMASSA: Identificació de nínxols de treball i
perfils professionals per sectors vinculats a la biomassa en el territori català
i en el qual s’identifiquen vies a nous perfils professionals. Un exemple
n’és l’instal·lador de calderes de biomassa.

Avebiom. ¿Cómo solucionar PARO+DÉFICIT ENERGÉTICO+INFLACIÓN?
[En línia], 2011. <http://www.avebiom.org/pub_not_tex.php?id=287>
Krajnc, N. i Domac, J. 2007. How to model different socio-economic and environmental aspects of biomass utilisation: Case study in selected regions in Slovenia and Croati.
Energy Policy 35 (2007) 6010-6020.
Mundet, R. 2011. Catalunya Forestal; número 108. Juny 2011. Pàgs. 16-18. Proposta metodològica per a l’elaboració de disponibilitat de BFP.
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Disponibilitat de planter de pollancre

per a les plantacions 2011-2012

L

a qualitat del planter i el clon seleccionat
són aspectes molt importants per garantir
l’èxit en les plantacions de pollancre. A
més, els riscos fitosanitaris del pollancre obliguen
a diversificar els clons de pollancre utilitzats i evitar en la mesura del possible les grans extensions
monoclonals. Un altre aspecte molt important és
el d’adaptar el clon escollit per la plantació a les
característiques dels terrenys a plantar (tipus de
sòl, disponibilitats d’aigua i de nutrients) a fi i
efecte d’obtenir els objectius de producció i de
rendibilitat esperats.
En aquest article es vol mostrar la diversitat
en els clons disponibles i alhora permetre una
fàcil i ràpida localització del viver que disposa
del clon seleccionat per la vostra plantació.

Viveristes
En total a Catalunya hi ha 5 viveristes registrats en
el Registre Oficial de Proveïdors de Material Vegetal i que produeixen planta de clons de pollancre.
D’aquests tots han respost l’enquesta sobre les disponibilitats del material vegetal de pollancre.
Disponibilitats per a la campanya 2011-2012
El total de viveristes registrats proposen un
total de set clons de pollancre per a la producció de fusta de qualitat i quatre per a la producció de biomassa. La disponibilitat total de
plantes dels diferents clons que hi ha disponibles pel conjunt dels viveristes és de 70.800
plantes per producció de fusta de qualitat i de
110.000 estaques per producció de biomassa.

Taula 1: Quantitats totals aproximades disponibles per cada
clon de pollancre (dades facilitades pels mateixos vivers)

D’entre les disponibilitats de clons per la producció de fusta de qualitat, els principals clons
utilitzats són: el clon I-MC amb un 36.4% i el
clon I-214 amb un 35.3% de l’oferta. El segon
grup de clons en importància són el Triplo amb

Josep M. Tusell
Responsable de
l’Àrea Tècnica del
Consorci Forestal de
Catalunya.
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un 16.9% i el Canadà Blanc amb un 7.1% respectivament. La resta de clons estan per sota
del 5% i en el següent ordre: Raspalje (2.8%),
Columbia River (1.1%) i torna a aparèixer
tímidament el Luisa Avanzo (0.3%).
Pel que fa a la producció de biomassa, destaca el clon I-MC amb un 45.5% de l’oferta, el
I-214 amb el 21.6%, el Triplo amb un 18.2% i
el Beaupré amb el 13.6% restant.

Taula 2. Rànquing dels
clons més produïts per
la campanya 20112012 (dades facilitades pels mateixos
vivers)

Taula 3. Evolució dels clons més utilitzats en els darrers
anys (Font: DAR. Control de material vegetal)

On podeu trobar els diferents clons per a la campanya 2011-2012?
A la següent taula us relacionem la llista dels viveristes que han respost a l’enquesta i els clons
que tenen disponibles.

Foto superior: estaquetes de pollancre per a biomassa. Autor: Josep M. Tusell.
Foto esquerra: tallada en una plantació de pollancres. Autor: Josep M. Tusell.
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La castanya,

un producte de futur per diversificar la
producció forestal a Catalunya

L

a situació actual del sector forestal a Catalunya condueix als propietaris de les finques a plantejar-se la recerca d’alternatives
a la producció de fusta que permetin mantenir la
seva gestió. Els productes forestals no fusters
(bolets, pinyes, castanyes,...) i el pagament dels serveis ambientals són les principals vies de compensació econòmica a la gestió silvícola que es plantegen recentment.
En aquest sentit, i atès a la importància que ha
tingut la producció de castanya a Catalunya en
temps pretèrits, l’Associació de Propietaris del
Montseny i el Consorci Forestal de Catalunya -juntament amb el Centre de la Propietat Forestal i el
Parc Natural del Montseny- promouen la revitalització de la producció i comercialització de la castanya de qualitat al massís. En l’àmbit econòmic,
per posar en valor el seu fruit, augmentar la producció, i crear nous llocs de treball; en l’àmbit
social, per recuperar els usos tradicionals i potenciar la gastronomia de la castanya; i en l’àmbit paisatgístic i ambiental, per recuperar el bosc de castanyer com un ecosistema forestal amb trets
característics de les explotacions agrícoles i conformador d’un paisatge singular.
Jornades Tècniques BioCastanea 2011
Ponferrada, capital de la comarca del Bierzo (Lleó),
va acollir del 16 al 20 de novembre la segona edició de les Jornades Tècniques BioCastanea. L’objec-

Taula de debat Convivència amb el xancre.
Autor: Albert Bosch

tiu de les jornades era la transferència científica del
sector de la castanya i els seus productes.
La trobada, que anava dirigida a tècnics, propietaris i agents comercials del sector, es va dividir en
tres blocs temàtics i amb ponències d’especialistes
de les principals zones productores de castanya a
l’estat espanyol (Galícia, Castella i Lleó i Andalusia) i
a Europa (Itàlia i Portugal).
I. Bloc A. Fitosanitari: plagues i malalties
La convivència amb el xancre. Els resultats conviden a l’optimisme, entenent el xancre com una
malaltia controlable amb la qual el castanyer haurà
de conviure, si bé es deixa clar que la eradicació de
la malaltia és gairebé impossible. A grans trets,
aquestes són les conclusions a les quals van arribar
els tres ponents a les jornades que van explicar la
situació actual del xancre a Castella i Lleó, a Galícia
i a Catalunya, i els treballs i resultats de les inoculacions realitzades durant el període 2006-2011.
En el marc d’aquest Bloc també es va destacar la
importància de la realització de treballs culturals
en zones inoculades i amb la hipovirulència ben
establerta per afavorir la dispersió de soques de
xancre hipovirulentes i eliminar els focus de xancre
virulent. Cal que les noves línies d’actuació en lluita
biològica contra el xancre centrin esforços en la
formació dels propis gestors de les castanyedes
(propietaris, treballadors forestals i tècnics) amb la
finalitat d’aprendre a diferenciar els xancres hipovirulents
dels virulents, i conèixer les
mesures preventives necessàries per evitar la proliferació de
la malaltia als arbres sans.
Cal recordar que el xancre
del castanyer (Cryphonectria
parasitica) és una malaltia fortament agressiva que afecta el
castanyer a pràcticament
tota la península. Juntament

Albert Bosch Puig
Cooperativa Serveis
del Consorci Forestal
de Catalunya, SCCL.
Responsable Direcció
Tècnica Associació de
Propietaris del
Montseny
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amb la tinta (Phytophthora cinnamomi) són
malalties que impedeixen la persistència de les
castanyedes a una part de la superfície que
ocupen. No obstant, la lluita biològica contra el
xancre mitjançant soques hipovirulentes permet controlar l’expansió de la malaltia i mantenir les masses en producció.
Les plagues del castanyer. El castanyer també
s’ha vist afectat per l’aparició de plagues que destaquen principalment per la seva influència en la
disminució de la producció de castanya, tant en
quantitat com en qualitat.
Les larves de Curculio elephas, Pammene fasciana, Cydia splendana i Cydia fagiglandana,
conegudes vulgarment com a cuc de la castanya,
són les principals preocupacions dels productors
estatals i portuguesos. Per altra banda, a Itàlia i a
França l’aparició de Dryocosmus kuriphilus, un
cinípid procedent d’Àsia, ha provocat greus problemes a nivell productiu i també pot provocar la
mort del castanyer. Aquesta plaga està en quarantena a nivell europeu.
En el marc de les jornades es van exposar els
estudis que s’estan realitzant a Galícia i a Itàlia pel
control d’aquestes plagues amb mecanismes de
lluita biològica mitjançant nematodes entomopatògens en el cas del combat d’insectes que
parasiten els fruits, i lluita biològica mitjançant
parasitoides en el cas del combat de Dryocosmus
kuriphilus. Els resultats del treball de laboratori
avalen l’eficiència d’aquests mecanismes de lluita
biològica, però les parcel·les de camp encara estan
en fase experimental.
En l’àmbit català és necessari controlar l’entrada
de material vegetal de l’exterior, independentment del passaport fitosanitari, per evitar la
introducció de nous grups de virus de xancre o
tinta, així com la de plagues com el Dryocosmus.

demanda actual del consumidor.
La creació de Marques de Garantia o de productes d’Indicació Geogràfica Protegida (IGP) permeten
posar en valor la castanya i diferenciar-la de la procedent d’altres zones, fent valdre la reputació i la
qualitat que se li atribueix per la seva procedència.
Actualment, a l’estat espanyol el 50% de la
castanya es consumeix en fresc, i el 50% restant
passa a la cadena de transformació. Analitzant la
comercialització de castanya pelada i congelada
els darrers anys per la indústria espanyola, només
el 15% de la producció es va consumir a l’estat.
Aquestes dues dades deixen entreveure una
manca de tradició en el consum de productes
derivats de la castanya, i corrobora el fet de que
el consum de castanya va poc més enllà del d’un
fruit estacional.
Els principals destins d’aquesta castanya per
indústria de transformació són els següents:
· Castanya sencera (cuita, o crua congelada)
· Productes derivats (confits, marrón glacé,
aiguardent, cervesa,...)
· Patés, cremes i purés
· Castanya deshidratada
· Farina

II. Bloc B. Mercats, comercialització i producte
transformat
A banda de la important quantitat de castanya
comercialitzada en fresc a la tardor com a producte amb un vincle tradicional, és important
allargar el consum d’aquest fruit durant tot l’any
i evitar que sigui només d’ús estacional. En
aquest sentit, es detecta la necessitat de treballar
en la divulgació del consum del producte, i al
mateix temps, innovar en el procés productiu
adaptant la transformació d’aquest fruit a la

Un dels principals problemes en què es troba la
indústria de transformació és la manca de homogeneïtzació en els lots de matèria prima. Les principals característiques que es valoren per optimitzar la producció en els processos de transformació
són la resistència al trencament, la facilitat de pela
(sense membranes interiors ni estries) i la bona
conformació i conservació del fruit.
La promoció del consum de productes transformats de castanya és un dels principals objectius de
treball que s’ha donat a conèixer i que es pretén

Castanyeda destinada a la producció de castanya a la
comarca del Bierzo. Autor: Albert Bosch

15

tècnica forestal
catalunyaforestal
Novembre de 2011

desenvolupar durant els pròxims anys per
garantir la viabilitat econòmica del sector castanyicultor. I és que la utilització de castanya
com a base alimentària garanteix una millor
dieta, apte per a celíacs.
III. Bloc C. Models productius
Les principals comunitats autònomes productores
de castanya a l’estat espanyol són Galícia, Extremadura, Castella i Lleó, Andalusia, Cantàbria i
Catalunya. L’estructura de la propietat, la capacitat de producció de fusta i la seva indústria, i les
realitats socials de cada zona han dibuixat un
mapa productiu de la castanya molt diferenciat, i
gairebé inconnex.
Castella i Lleó. A Castella i Lleó prop del 50%
de la superfície ocupada per castanyer, es concentra a la comarca del Bierzo (19.000 ha).
L’estructura de la propietat és la del minifundisme, i amb terrenys de titularitat veïnal on
cada castanyer és de propietaris diferents.
Aquest fet comporta una gran dificultat de
gestió de les castanyedes, i fa que l’única via
possible per la recuperació de les masses abandonades sigui la implantació de models d’associacionisme i cooperativisme per la gestió i
comercialització de la castanya.
Actualment, al Bierzo, es produeix de mitjana entre 5 i 6 mil tones anuals, amb puntes de
fins a 9 mil tones en anyades bones. Les castanyedes de fruit, anomenades soutos, tenen
una producció mitja de castanya d’entre 2.000
i 3.000 kg/ha/any.
Andalusia. A Andalusia el castanyer es troba a
les províncies de Màlaga i Huelva (9.000 ha). En
aquestes zones fins els anys 40-50 la producció
de castanya es basava en l’autoconsum. A partir
d’aquest moment, i en especial a la província de
Màlaga, es van començar a fer noves plantacions i a coronar i a empeltar de nou les soques
més envellides, amb objectius de producció de
castanya per la comercialització. La superfície
mitjana de castanyedes de fruit de cada productor és de 3 ha a Màlaga i de 5 ha a Huelva.
A les zones on van modificar els models de
gestió actualment tenen una producció mitjana
de castanya d’uns 1.200 kg/ha/any. A la superfície que no es van fer actuacions de millora ni
noves plantacions la producció mitjana és d’uns
600 kg/ha/any. Les cooperatives de productors

de castanya, que funcionen des dels anys 70, a
diferència de Castella i Lleó només tenen objectius comercials.
Catalunya. A Catalunya segons l’Inventari
Ecològic Forestal de Catalunya, el castanyer és
l’espècie dominant a una superfície d’unes
12.200 ha i present a unes 28.500 ha.
Durant centenars d’anys les castanyedes catalanes també s’havien explotat per a la producció
de castanyes. Fins al primer quart del s. XX la
castanya de les Guilleries i del Montseny es va

exportar cap a d’altres països europeus (Llobet S.,
1990). Durant la dècada
dels 50, coincidint amb l’èxode rural, es va produir
un abandonament massiu
de les castanyedes destinades a la producció de fruit,
un cultiu molt vinculat a la
vida dels masos.
Actualment, a pràcticament la totalitat de la
superfície poblada per
masses de castanyer es
gestiona com a bosc de
rebrot destinat a la producció de fusta. L’abandonament i substitució d’aquest cultiu ha comportat
que a l’actualitat la producció de castanya a Catalunya sigui una activitat
residual i establerta en un
mercat opac.

Visita a una indústria de
transformació en el marc de
les Jornades BioCastanea.
Autor: Albert Bosch
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Clons de cirerer

per a l’obtenció de fusta:
Exemple d’una plantació juvenil en terrenys agraris

Antoni Vilanova
Subirats
Neus Aletà Soler
IRTA - Producció
Agroforestal Torre
Marimon

Fotografia 1. Vista
general de la plantació
al 3r verd després de la
poda d’estiu.

E

l cirerer (Prunus avium L.) és una espècie
ben coneguda per la seva producció
fruitera i pel valor de la seva fusta. Per al
primer objectiu, l’obtenció de cirera, la selecció
genètica de varietats ha estat des de l’antiguitat
ben activa i aquesta producció s’ha localitzat
sempre dins d’un context agrícola, sobre terres
agràries. En canvi, per a l’obtenció de fusta s’ha
recorregut tradicionalment als ambients forestals amb l’extracció d’arbres no sotmesos ni a
selecció ni a una silvicultura específiques, derivant actualment en una escassetat de peus amb
bones característiques fustaneres.
En l’escenari actual, l’obtenció de fusta de
qualitat ha de passar necessàriament per una
adequada gestió silvícola dels peus aïllats o de
les petites masses naturals de l’espècie. No obstant, això no és suficient i no soluciona el problema d’escala de mercat consistent en una
demanda de lots en quantitat, qualitat, homogeneïtat i amb una logística d’explotació i
extracció fàcil i econòmica. Cal recordar que
gran part de la fusta de cirerer d’alt valor con-

sumida a nivell nacional prové d’importació,
sobretot de les plantacions nord-americanes.
Davant d’això, una solució podria passar per
l’establiment de diferents models productius en
forma de plantacions i per l’ús de material
forestal seleccionat exclusivament per a fusta.
En aquest article s’exposa un model d’itinerari
tècnic de plantació monoespecífica en terres
agràries, i es presenten els resultats del comportament productiu juvenil d’alguns dels primers
clons de cirerer seleccionats a nivell nacional.
Material genètic i localització de l’assaig
Els clons de P. avium provenen de diferents àrees forestals espanyoles, a excepció de tres d’origen francès utilitzats com a referències. El clons
d’origen nacional són seleccions obtingudes per
diferents centres de recerca forestal (Taula 1).
Tots ells són seleccions de tipus fenotípic sobre
arbres plus realitzades en ambients forestals. Els
clons d’origen francès, obtencions de l’INRA, es
van seleccionar de la mateixa manera i van ser
sotmesos a assaigs genètics en diferents ecologies. Actualment són presents en moltes de les
plantacions franceses.
La plantació es troba localitzada al centre
IRTA-Torre Marimon, Caldes de Montbui, a una
altura de 176 m i ocupa un terreny sense pendents d’uns 3000 m2 (Fotografia 1). Les característiques edàfiques i les condicions meteorològiques, registrades en els 3 anys d’estudi, es
mostren en la taula 2.
Disseny de la plantació i itinerari tècnic
Encara que tota la planta emprada procedeix de
propagació in vitro, la mida de les plàntules fou
variable en el moment de la plantació, degut a
diferències en les fases d’inici de la micropropa-
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Taula 1. Obtentors, origen regional i estat comercial actual de cada un dels clons.

gació (Fotografia 2). La plantació segueix un
disseny experimental amb blocs complets a l’atzar amb 17 materials clonals i 2 arbres per unitat experimental, resultant un total de 136
arbres estudiats. Es tracta d’una plantació
monoespecífica amb una densitat de 400
peus/ha (marc de plantació de 5x5m).
La plantació s’estableix al març del 2009, després
de la preparació del terreny, i a partir d’aquí s’ini-

Fotografia 2. Variabilitat dels plançons en el moment de
la recepció. A l’esquerra Bu-12 i Sa-2 (alçària mitjana de
7cm) i a la dreta Nav-3 (alçària mitjana de 103 cm).

cien les tasques de manteniment i de formació dels
arbres. Aquest calendari d’activitats es mostra en la
Figura 1. En l’assaig es controla el creixement, la
conformació del producte potencial i la tolerància
a patògens. S’han registrat dades de diàmetre normal, alçària total, alçària del canó net de branques i
rectitud del primer tram de canó de 2,5m de longitud. A més a més, s’han realitzat valoracions descriptives sobre la tipologia dels verticils i els danys
integrals per patologies sobre les fulles.
Aquesta plantació està integrada dins d’una xarxa nacional d’assaigs establida durant l’any 2009
en la que es pretén aprofundir sobre el comportament de l’espècie i específicament descriure cada
clon per al seu registre com a material de base de
categoria qualificada/controlada (RD289/2003
sobre Comercialització del Material Forestal de
Reproducció).

Figura 1. Itinerari tècnic
aplicat fins als 3 anys
d’edat
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Taula 2. Descripció de l’ecologia de la plantació

Avaluació productiva i qualitativa
El creixement mitjà en alçària és elevat en tots els clons, amb
valors d’increment anual entre 1,1 i 1,4 metres. Al final del tercer
any en plantació la mitjana de la plantació és de 4,2 metres i
alguns clons destaquen per assolir valors mitjans al voltant de 5
m (Figura 2). Gran part d’aquests últims es veuen afavorits per la
superioritat manifesta en el moment de plantació, tal i com s’ha
comentat anteriorment (Fotografia 2), degut a que partien d’alguns mesos més d’edat posteriors a la micropropagació. Aquesta
jerarquia en alçària que es manté des de l’inici és probable que es
difumini en els propers anys ja que s’ha anat reduint progressivament amb l’edat. En termes de creixement diametral no es conserva la mateixa jerarquia que en alçària (Figura 3), a excepció
dels arbres més baixos, el que confirma fortes diferències entre
clons pel que fa a l’esveltesa. Finalment cal ressaltar que el 3r any
de creixement ha estat lleugerament inferior al 2n, 14.4 mm
enfront de 16,5 mm, degut a l’aparició d’un fort atac de pugó
(Myzus cerasi (Fabricius)) que va afectar als mesos de major creixement, tot i haver previst un aplicació de reg superior al 2n any.
El valors assolits en aquestes condicions són assimilables a
algunes experiències observades en clons de cirerer en condicions de creixement intensives, tant amb aportacions per fertirrigació com en estacions d’alta qualitat a França. Un altre aspecte
rellevant és la alta homogeneïtat observada amb valors mitjans
de coeficient de variació de 11,8%, resultats que en l’ús de materials de llavor no són assolibles. Una bona homogeneïtat afavoFigura 2. Alçària mitjana i desviació assolida per cada clon i
alçària de canó net de
branques als 3 anys
d’edat en plantació.

reix la gestió per igual de cada uns dels arbres dins de la plantació en aspectes com la poda i les dosis de reg i, per altra banda,
facilita la concentració de lots en el moment de l’explotació final
com en les aclarides que es puguin planificar.
Figura 3. Evolució del diàmetre normal de cada clon
fins als 3 anys d’edat en
plantació.

A l’edat de 3 anys s’ha format l’estructura d’un dels
productes de més valoració al final del torn, el canó
basal de l’arbre (figura 2). Tots els materials tenen un
canó net de branques que supera els 2 metres d’alçària, i
són remarcables dos fets: en primer lloc la concentració
de defectes en el nucli central del tronc (inferior als 6
cm de diàmetre) i en segon lloc, l’òptima rectitud assolida en aquest tram inferior (figura 4). Això configura un
producte potencial d’alt valor, tant en les successives
aclarides com a final de torn.
Un altre tret important que s’ha observat és la
diferència entre clons en la tipologia de ramificació. És
conegut que el cirerer és una espècie que tendeix a formar pisos on es concentren les branques, fenomen anomenat ramificació verticil·lada. Els clons analitzats en
aquesta plantació difereixen lleugerament entre ells, i
en alguns s’han registrat valors no adequats en aquest
aspecte. Aquest fet empitjora la cilindricitat en la forma
del canó, és un punt de ruptura potencial de l’arbre i
dificulta la poda.
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Figura 4. Valors mitjans de rectitud i desviació dels primers 2,5m de canó al final del 3 any d’edat en plantació
(1: molt corbat, 4: lleugerament corbat, 7: completament recte).

Figura 5. Classificació de la tipologia de verticil al final
del 3 any d’edat en plantació (1: verticil marcat, 2: verticil dispers, 3: absència de verticil).

Finalment, i aprofitant les diverses
patologies foliars observades durant l’últim any de creixement, any 2011, s’ha
classificat cada uns dels clons en funció
del nivell d’afecció foliar experimentada.
En la figura 6 es mostra una classificació
integrant els danys sobre la fulla i poden
destacar-se les grans diferències existents entre clons. Són ben conegudes les
diferents malalties que afecten al cirerer,
especialment a nivell foliar, i el resultats
obtinguts van en la línia de nombrosos
estudis que confirmen una alta variabilitat genètica en aquest aspecte. En canvi,
no s’han observat diferències significatives en resistència als danys per pugó.

Figura 6. Valors integrals de sanitat foliar i desviació al
setembre del 3 any d’edat en plantació (1: molt afectat, 2: lleugerament afectat, 3: sense afeccions).

Balanç de la plantació i conclusions
Els resultats de creixement i arquitectura
de l’arbre obtinguts amb l’ús de material
clonal seleccionat són molt positius, configurant un producte potencial en el que
es maximitza l’homogeneïtat.
L’itinerari tècnic d’aquests primers anys
ha estat costós en temps i en infraestructures (principalment reg, tractaments
fitosanitaris i instal·lació d’aspres). Aquest
model de gestió es basa en una forta
inversió inicial que passa per assegurar la
formació molt ràpida del producte de
més valoració: els primers 5-6 metres de
canó. A partir d’aquí la gestió ha d’anar
encarada principalment a un increment
sostingut del diàmetre de l’arbre. Actualment s’està experimentant amb altres
models de gestió basats en la densificació
i l’ús d’espècies acompanyants. Tot i que
aquests models comencen a consolidar-se
en alguns països, l’ús de material clonal
seleccionat obligaria igualment a realitzar intervencions de formació per a obtenir un producte de qualitat.
La gestió de les plagues demana una
especial atenció als atacs severs de pugó
que es poden presentar, com és en el cas
d’aquesta plantació. Tenir mitjans per
solucionar-ho és aconsellable com també
és important controlar de prop la sanitat
general dels arbres, ja que no es pot oblidar que el cirerer és una espècie de rusticitat limitada.
Les diferències que presenten els diversos clons per als caràcters estudiats
s’hauran de continuar controlant en el
temps i sobretot en diferents ecologies.
En aquest aspecte, l’anàlisi integral dels
resultats de la xarxa nacional d’assaigs
clonals facilitarà el criteri d’ús de cada un
d’ells en funció de les característiques de
l’estació on es plantin.
Finalment, fem esment que a nivell de
Catalunya la UdL i l’IRTA han iniciat els
primers treballs d’obtenció de diferents
tipologies de material de base a partir de
recursos genètics forestals de cirerer,
propis del territori català, i s’espera que
en els pròxims anys estiguin disponibles
tant per a l’ús en plantacions com en
repoblacions.

Agraïments
Als centres de recerca i administracions, obtentors i/o propietaris, dels materials clonals: Junta de Castilla y León,
Lourizán (Xunta de Galicia) i
Gobierno de Navarra. Les activitats d’establiment d’aquesta
parcel·la d’assaig i la resta de
la xarxa nacional s’ha realitzat
en el marc del projecte INIA
RTA2005-00057-C05.
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E

l president de la Generalitat, Artur Mas, va visitar
dissabte 12 de novembre la remodelada Casa del
Bosc en el marc de la jornada de portes obertes d’aquestes instal·lacions. Durant la visita, el president es va
interessar especialment per les oportunitats de dinamització
del sector forestal i de creació de llocs de treball vinculades
al mercat de la biomassa. La jornada també va comptar
amb les visites de Josep Escorihuela, director General del
Medi Natural i Biodiversitat del DAAM, i d’Antoni Solà,
alcalde de Santa Coloma de Farners, entre d’altres.
La casa del Bosc va obrir les portes en el marc de l’Any Internacional dels Boscos i en el qual s’ha estrenat el remodelat
edifici. La casa del Bosc que acull les oficines del Consorci

Forestal de Catalunya, la cooperativa Serveis Forestals, la
Fundació Boscos, l’ADF Farners-Argimont-Sils, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i ARCmed, va celebrar jornada
de portes obertes tot coincidint amb la tradicional Festa de
la Ratafia de Santa Coloma de Farners. La jornada, que va ser
molt ben rebuda pels veïns de Santa Coloma de Farners, va
reunir més de 150 persones. Els assistents van tenir l’oportunitat de veure com és una caldera de biomassa i com funciona; veure en primícia un vídeo sobre biomassa; així com
conèixer l’activitat del Consorci, la de la cooperativa i la de
l’ADF. També van poder veure l’exposició “Destrals del món.
Col·lecció de Martí Boada” i fer un tastet de ratafia i de galetes de Santa Coloma de Farners.

5

6

1

2

3

4

7

1: Josep Escorihuela, director General del Medi Natural i Biodiversitat del DAAM; Antoni Solà, alcalde de Santa Coloma de Farners, Josep M. de Ribot, president del Centre de la Propietat Forestal; Miquel Massaneda, president de la Fundació Boscos; Francisco Rovira, president de PEFC España; i Joan Rovira, responsable de la Fundació Boscos i gerent de la Cooperativa Serveis Forestals conversant amb el president de la
Generalitat. 2: Un moment de la projecció en primícia del vídeo sobre biomassa. 3. Detall de l’interior de La Casa del Bosc. 4: Instantània de l’exposició ‘Destrals del món. Col·lecció de Martí Boada’. 5: Detall de l’exposició de la Cooperativa Serveis Forestals. 6: Alguns dels més de 150 veïns que van passar per La Casa del Bosc. 7: Detall de l’exposició de l’ADF Farners-Argimont-Sils
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El president del Consorci i altres membres de la Junta de Govern es reuneixen amb
el conseller de Territori i Sostenibilitat
El president del Consorci Forestal de Catalunya, Rossend Castelló, juntament amb el vicepresident de l’associació, Ramon
Bosch; el delegat comarcal del Maresme i representant de
l’Associació de Propietaris del Montnegre Corredor, Xavier
Alfaras; i el responsable de l’àrea tècnica, Josep M. Tusell, es
van reunir el passat 14 de novembre amb el conseller de
Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, i amb el Secretari de
Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot. Durant la
reunió els representants del Consorci van presentar-los l’associació, van exposar-los el potencial que representa la biomassa per al sector forestal i per al territori, i també van
posar sobre la taula altres temàtiques com la problemàtica
amb l’Agència Catalana de l’Aigua i les taxes associades per a
la gestió dels boscos de ribera, així com la necessitat d’incorporar els propietaris forestals en el òrgans de gestió dels
espais naturals i de la problemàtica referents a les limitacions actuals per a restaurar masies. En els diferents temes

tractats, el conseller es va mostrar sensible als plantejaments
de l’associació i es va mostrar convençut de la necessitat de
potenciar la instal·lació de calderes de biomassa i de la
necessitat de revisar els criteris per a la rehabilitació de
masies i cases rurals.

El Consorci participa en el debat si s'ha
de pagar o no per anar a collir bolets
del programa Esfera pública

Èxit de participació a la jornada
"Instal·lacions de valorització i sistemes de
producció de biomassa forestal primària"

Àlex Serrahima, advocat i membre del Consorci Forestal de
Catalunya, va participar dijous 27 d'octubre al debat 'S'ha de
pagar o no pagar per anar a collir bolets?' emès en el programa
Esfera pública de Catalunya Ràdio Lleida.
El debat també va comptar amb les intervencions de Marc
Estévez, expert en bolets i autor del llibre "El secret més ben
guardat"; Francisco Javier Martínez Sopena, coordinador de la
secció de Micologia de l'Institut d'Estudis Ilerdencs; i Enric Gràcia Barba, micòleg del Departament de Botànica de la UB,
col·laborador del programa de TVC "Caçadors de Bolets". Podeu
escoltar el debat des del web del Consorci, www.forestal.cat.

Vallgorguina acull una nova edició de la
Fira del bosc i la terra
Vallgorguina va acollir els
dies 26 i 27 de novembre
una nova edició de la Fira del
bosc i la terra. La fira, que
compta amb la col·laboració
del Consorci Forestal de
Catalunya, del Bihurri (aizkolari) ha ofert als visitants
diversitat d’activitats relacionades amb el món forestal.

Una seixantena de persones van participar a la Jornada
"Instal·lacions de valorització i sistemes de producció de
biomassa forestal" organitzada pel Consorci Forestal de
Catalunya en el marc del projecte INNObiomassa. La jornada va tenir lloc el dimecres 9 de novembre a Vilanova
de Sau i a Caldes de Malavella.

El web www.scf.cat entrevista a
Rossend Castelló
El web de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, www.scf.cat,
ha publicat el mes de novembre una
entrevista a Rossend Castelló, president
www.scf.cat
del Consorci Forestal de Catalunya. Podeu
llegir l'entrevista a www.scf.cat.

Dona & forestal? Participa!

Elisabeth Dalla-Chiesa
i Bracons
L’Elisabeth Dalla-Chiesa i Bracons és
filla de pare italià i mare catalana. El
seu pare va arribar a Catalunya i es va
enamorar de la Sra. Loreto Bracons, la
mestressa de la finca del “Bosc de
Palou” a Sant Andreu de la Vola (Osona), i també d’aquest indret. Va néixer
a Barcelona fa 62 anys i va estudiar a
l’escola Italiana. Té 3 fills i és àvia.
Actualment, l’Elisabeth viu a Sant
Andreu de la Vola i des dels 2 mesos
d’edat que està vinculada a la Finca
del “Bosc de Palou”, la qual gestiona
des del 1998 tota sola, només amb la
col·laboració puntual dels seu fills.
Aquesta finca es podria qualificar
d’“ecològica”. Des de l’any 2000. També és propietària del Bar Restaurant
Mas l’Escola a St Andreu de la Vola, el
qual està ubicat a l’antiga escola i a
l’antic ajuntament del poble.

“El bosc és un “pulmó verd” que permet regular les emissions de
CO2. En segon lloc, el valor paisatgístic, i en tercer lloc, el valor
patrimonial que estem deixant als nostres hereus. Per aquest
motiu vull destacar la importància que té el fet de cuidar els nostres boscos”

Ens podria explicar quina és la seva
vinculació amb el sector forestal?
Fa molt temps que comento que no és el
mateix tallar un arbre que gestionar un
bosc, i nosaltres, des de sempre hem
intentat gestionar la finca. El pare es va
enamorar d’aquest indret i va fer tot el
possible per mantenir la propietat i perquè anés guanyant valor, la va gestionar! Fa molts anys que intentem sensibilitzar i fer pedagogia sobre la necessitat
de gestionar els boscos. Els mateixos
ecologistes no tenen ni idea del que això
significa. Si un bosc no es treballa, si no
es cuida, en definitiva si no es gestiona,
esdevé una selva verge i l’única cosa que
aconseguim es que s’acabi cremant.
Abans a tots els boscos hi havia una
colla de persones que es dedicaven
exclusivament a mantenir el bosc en
condicions i el masover tenia bestiar que
feia que aquest bosc es mantingués net,
es podia passar per tot arreu, però avui
en dia això ha canviat i els boscos semblen una selva verge. Fa mig segle
aquest bosc havia estat molt ben treballat, mot ben gestionat, ja que es baixava
a Barcelona varis vagons de tren de carbonet, a l'any. En aquesta època a la
zona hi havia hagut moltes places carboneres. Quan el meu pare va començar
a fer pistes dins dels boscos, la gent del

territori el va titllar de boig, creien que
amb els matxos era suficient per arrossegar i treure la fusta.
La Diputació de Barcelona mostrava la
nostra finca com a model de finca
modernitzada, ben gestionada, ja que
realitzàvem les tallades per etapes i avui
en dia encara ens queda el resultat de la
feina feta. Perquè un bosc rendeixi, s’ha
de gestionar i, com a mínim, es necessiten 50 anys. En canvi, un camp de fesols
o de cols en un any està gestionat i dóna
rendiments. Qualsevol professional lliberal, un arquitecte o un advocat, amb un
petit despatx, un telèfon i un ordinador,
pot fer la seva feina, per gestionar bé un
bosc es necessiten molts anys i molt
terreny.
Des de quan hi està vinculada?
Estic implicada directament en la gestió
de la finca des de que la meva mare em
va cedir les rendes de la finca. He participat en molts aspectes, no solament en la
tala i la gestió de les diferents hectàrees
que tenim, si no implicant-me també a
través d’entitats com el Consorci Forestal
de Catalunya, la Diputació de Barcelona,
l’Associació de Silvicultors de l’Arc Mediterrani -ARCMED-, etc. Els meus pares
gestionaven personalment la finca, i en
el moment que la meva mare ens va
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traspassar aquest testimoni, me n’he fet càrrec jo. He participat amb el Consorci Forestal de Catalunya des de sempre i fa
sis anys la Diputació de Barcelona va crear una associació de
propietaris forestals d’aquest indret, Serra de Bellmunt-Collsacabra, de la qual vaig ser la primera presidenta. Aquest fet
m’ha estat útil per integrar-me més en el món forestal i,
vàrem tenir la gran sort, de ser la primera associació de propietaris forestals amb bosc verd, és a dir que no se’ns havia
cremat, no hem patit mai un incendi. El fet d’associar-nos va
ser positiu per fer moltes proves pilot als nostres boscos, que
després han servit per gestionar altres indrets de Catalunya. A
Vic es va promoure la Federació d’Associacions de Propietaris
Forestals de Catalunya, de la qual vaig formar part de l’acta
fundacional. Actualment tenim la seu a Gaià i intentem que
tots els propietaris i les propietàries forestals anem a la una,
fet que és bastant difícil.
Quan li van passar el relleu de la finca?
L’any 1998 em van passar el relleu de la gestió de la finca; la
meva mare al faltar el meu pare, no es va trobar amb forces
per tirar endavant la finca i va creure que jo, al ser més jove,
tenia més possibilitats de poder portar les rendes amb més
empenta.
Com descriuria la seva propietat?
És una propietat de mitja muntanya, va dels 800 m als 1.400
m, amb diferents tipus de bosc, amb solells i obagues. A la
finca tenim una diversitat bastant gran d’espècies, la majoria
són alzines, ja que el meu pare es va cuidar, fa molt anys, de
fer una selecció que va permetre que les alzines anessin proliferant més que no pas els roures. També es poden trobar
àlbers, cirerers bords, molts teixos, til·lers, freixes... Hi ha un
faig molt maco que forma part de la famosa Fageda de la
Grevolosa. La part alta de la fageda era propietat de la família, però quan va ser reconeguda com un bé patrimonial va
passar a mans de la Generalitat de Catalunya. Durant tot
aquest temps, la família, ha intentat que es preservés el millor
possible. Una part de la finca forma part d’un Pla d’Espais
d’Interès Natutal (PEIN), però això no significa que no
puguem gestionar-la.
Com la considera, com una inversió, un hobby o un element patrimonial?
Considero la meva propietat com un bé patrimonial, tot i que
també la considero una inversió de cara al futur. Tinc la gran
sort de tenir descendents, als meus néts els hi entusiasma
aquest indret i venen sempre que poden, el comencen a estimar. A mi me’l va fer estimar el meu pare, igual que als meus

fills. Aquest és un patrimoni que ve de l’any 900 i que s’ha anat
transmetent de pares a fills i sí, li tenim una gran estimació.
En quin estat de salut diria que es troben els nostres
boscos?
Considero que la salut dels nostres boscos està bastant malament, és probable que es degui a dos fets molt importants. En
primer lloc, el bosc no és rendible econòmicament parlant, fa
cinquanta anys sí que es podia viure del bosc, en cavi actualment hi has de posar diners de la teva butxaca. I en segon
lloc, els ecologistes han mal entès el que suposa netejar un
bosc. Per millorar la salut dels nostres boscos també és molt
important que no proliferen els arbres al·lòctons, sinó que les
espècies autòctones vagin millorant. En els darrers anys els
boscos s’han anat abandonant de tal manera que, avui en dia,
estan envaint els terrenys de conreu, tant és així, que a la
zona de Bracons s’ha promogut un projecte de recuperació
de pastures. L’Associació de Propietaris Forestals Serra de
Bellmunt-Collsacabra treballa també en la recuperació de
pastures.
Quines són les principals contribucions del sector forestal a
la societat?
Voldria destacar-ne tres, en primer lloc, el bosc és un “pulmó
verd” que permet regular les emissions de CO2. En segon lloc,
el valor paisatgístic, i en tercer lloc, el valor patrimonial que
estem deixant als nostres hereus. Per aquest motiu vull destacar la importància que té el fet de cuidar els nostres boscos.

L’experiència de sis dones forestals apassionades pels boscos
Podeu conèixer l’experiència de totes aquestes sis
dones forestals a l’apartat Dona&Forestal del web del
Consorci Forestal de Catalunya, www.forestal.cat. Així
mateix també hi podreu conèixer la proposta que ens
fa Elisabeth Dalla-Chiesa i Bracons per ajudar a millorar l’associació.

Amb el suport de:
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Potencialitats de la

biomassa forestal primària (BFP)
El turisme rural

Xavier Piñero
Enginyer Tècnic
Industrial
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T

al i com es va veient amb aquesta
col·lecció d’instal·lacions amb BFP a
diferents sectors, a cada numero es
tracta
un
sector
o
tipologia
d’instal·lacions o de recinte. En aquest es
farà incís en un dels sectors que amb el
temps ha anat prenen força i està sent una
injecció per a les economies agràries,
ramaderes i forestals. Gràcies a aquesta
nova línia d’ingressos s’han pogut mantenir, algunes vegades, les feines derivades
principals de l’explotació i la fixació de
gent al territori. Es tracta del turisme rural.
La demanda de la gent, sigui o no de ciutat, d’uns allotjaments més familiars i amb
un contacte més gran amb la natura, ha
fet que el sector del turisme rural hagi
crescut molt ràpidament, donant nou usos
a masies que no s’utilitzaven, o en el cas de

grans masoveries o masies, a parts d’aquestes que no es feien servir i mantenien
tancades.
Aquesta demanda ha generat que el propietari forestal, agrícola o ramader, doni
un nou ús a aquelles estances que fins al
moment o bé no utilitzava o les infrautilitzava, traient-ne així un rendiment. Totes
aquestes dependències o cases són molt
diferents entre elles, tant en dimensions,
sistemes, espais i necessitats, però sí que
tenen en comú les necessitat de calor.
Totes elles necessiten escalfar (calefacció i
ACS) a la vegada i de forma conjunta totes
les estances abans de que arribin el hostes.
Un cop les estances estan a la temperatura
desitjada l’aportació de calor baixa i simplement s’ha de mantenir la temperatura
de confort desitjada.
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Donat que els emplaçaments a escalfar són
construccions existents i en gran part antigues, aquestes es poden dividir en dos grups
que són:
Dependències en nucli
Són aquelles cases o dependencies agrupades
amb un nucli general, és a dir, que o bé és una
sola casa, o totes les parts estan a tocar les
unes amb les altres. Aquestes tenen la particularitat que es pot realitzar tota la instal·lació
de calefacció amb una sola distribució, indiferentment del control que s’apliqui a aquesta
distribució de calor (control per habitació, per
zona o per casa complerta). De manera que
actualment ja solen estar funcionant amb una
única caldera, normalment de gasoil, que dóna
servei a tota la instal·lació, tant per a calefacció com per a la generació d’Aigua Calenta
Sanitaria (ACS). Així doncs la substitució de la
caldera existent és relativament senzilla. Es
tracta de posar el conjunt Sitja – Caldera el
més a prop possible de la ubicació actual de la
caldera, de manera que l’únic que quedarà
pendent serà la interconnexió entre la nova
caldera i la línia de la caldera existent, sense
haver de fer cap altre canvi al sistema de calefacció o ACS, pel que no hi ha costos afegits.
Dependències disseminades
Aquestes són les masies o masoveries que
podem trobar relativament a prop unes de les
altres, però separades físicament. Actualment
solen tenir una caldera cada una d’elles, però
depenent de les distancies es podrà valorar si
es pot instal·lar una sola caldera de biomassa
que doni servei a totes les necessitats, el que
obligarà a generar una línea d’interconnexió
entre les cases i la caldera, anomenada Xarxa
de Calor (District Heating), d’aquesta manera
es substitueixen totes les calderes actuals per
una de sola, centralitzant tota la producció de
calor en un sol lloc, disminuint el consum i
manteniment i centralitzant zones d’atenció a
un sol lloc. Com en el cas anterior, no s’ha de
modificar res de les actuals instal·lacions,.Nomes
es fa arribar la xarxa de calor fins a cada un
dels consums, on actualment hi ha la caldera, i
es connecta a la sortida i entrada d’aquesta.
Segons l’ocupació de les cases, es té una
necessitat de calor o un altra, però per norma
general, les necessitats són de caps de setma-

na, ponts i setmanes senceres en el cas de
Nadal, cap d’any o alguna altra data assenyalada. Així normalment la casa o dependència
es comença a escalfar un temps abans que el
client arribi, per tal que estigui temperat a una
temperatura confortable en el moment que
aquest ocupi l’estança. Per tant alhora de calcular, dissenyar i instal·lar una caldera de biomassa, s’han de tenir molt en compte tant les
dimensions que s’han de calefactar, com el
temps de reacció que tindrà, el temps mínim
necessari per arribar a la temperatura desitjada, doncs un error en algun d’aquests apartats
pot fer que els temps de reacció siguin superiors als previstos o que no es arribem a cobrir
la necessitat general. Això, per sort, no es cap
problema, doncs avui en dia la major part, per
no dir tots, dels fabricants o importadors de
calderes de biomassa tenen la gent qualificada
per a poder realitzar aquets càlculs.
Actualment la major part d’instal·lacions
estan funcionant amb Gasoil i en alguna ocasió amb GLP, tot i que la introducció de la biomassa cada cop és més gran. Depenent del
combustible que pugui interessar mes fer servir, estella o tronc, i en els casos de falta d’espai, pèl·let. Trobarem al mercat diferents calderes, que seran més o menys idònies pel
producte, així com diferents graus d’automatització (que va estretament lligat al rendiment de la caldera), pel que per a cada necessitat i cada lloc trobarem la caldera adequada.
El motiu de plantejar el canvi de la
instal·lació existent a una instal·lació amb
consum de biomassa forestal, no és un i únic,
doncs en molts casos aquesta estança es troba
ubicada dins una finca que sol tenir una part
forestal, i per tant pot auto subministrar-se
amb la fusta que ha crescut a la pròpia finca,
minimitzant els costos de combustible i millorant a la vegada l’aspecte general de la finca
forestal i donant un valor afegit al turisme
rural. Però indiferentment de que el propietari
es pugui o no auto subministrar, el cost de calefacció es veu reduït a més del 50%, de manera
que pot fer que els preus del servei de llogar les
estances variï mantenint el mateix marge de
guanys, per tant es pot competir més en preus o
simplement tenir més ingressos per reinvertir
envers als equipaments a oferir als hostes. De
fet cada vegada hi ha més instal·lacions de biomassa en el món del turisme rural.

biomassa
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Una altra de les grans utilitats que ens dóna
una caldera de biomassa és el fet de poder
temperar la piscina exterior, en el cas de que
se’n disposi, a més per normativa, les piscines
exteriors només es poden escalfar, o temperar
amb sistemes d’energia renovables, ja sigui
solar o biomassa. El fet de posar una caldera
de biomassa ens dóna la possibilitat de pujar
la temperatura de la piscina uns graus per a
poder allargar la temporada tant per la primavera com a la tardor, que a més és quan la
necessitat tèrmica de les estances és més baixa
i per tant no s’han de fer sobre dimensionaments de potencia de les calderes per a poder
realitzar aquest temperament de l’aigua.
Prenent com exemple una instal·lació real,
on tenim que el darrer any havia consumit
10.000 litres de gasoil per escalfar la vivenda i
la zona de turisme rural, i agafant de referència els preus actuals dels diferents combustibles es genera una gràfica amb el cost ocasionat segons sistema empleat;

s’utilitza estella forestal de la propia finca,
amb un cost menor, l’estalvi econòmic encara
pot ser superior.
Es pot fer la substitució de diferents calderes que es tenen i centralitzar-ho tot en una
de sola totalment automatitzada de 100 kW
la qual té un cost de 35.000 €, per tant tenint
en compte un increment anual del 5% del
preu del gasoil i un increment anual de 3% en
el cas de l’estella, ens dóna una amortització
de la inversió de quatre anys i escaig:
Gràfic 2. Amortització de la instal·lació d’estella respecte al consum de gasoil.

Gràfic 1. Comparativa del cost d’estella respecte altres combustibles.
En el gràfic 2 s’observa que si bé és cert que
en aquesta amortització no s’ha tingut en
compte el cost de l’obra civil a realitzar, a més
s’observa que es redueixen les emissions, que
en el cas del gasoil són:

En el gràfic 1 es realitza el càlcul en el
supòsit d’utilitzar estella comercial (s’ha pres
un preu de referencia de 90 €/t), així tal com
es veu en el gràfic 1, l’ús de l’estella respecte
al gasoil produeix un estalvi de 6.841,86 €
anuals, tenint un consum anual d’estella de
23 tones. En el cas que ens ocupa, com que

Per tant veiem que el estalvi és molt bo,
quant més consum tinguem millor poden
sortir les amortitzacions, tenint present
que consums inferiors als 3.000 € anuals
no solen donar retorns de la inversió en
un temps raonable.
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El roure de
fulla gran

Quercus petraea

E

l roure representa en la mitologia el
poder suprem, la força forestal. És l’arbre sagrat per excel·lència que els celtes
associen als nascuts el dia d’inici de la primavera. Els roures es troben entre les espècies més
diverses d’arbres. Els elevats nivells de diversitat,
es deuen probablement al manteniment de
mides de poblacions molt grans, al flux genètic
a grans distàncies i a la interfertilitat dels individus/es poden fecundar entre ells. El temps
entre dues generacions també és elevat; això
evita que les poblacions de roures pateixin deriva genètica, és a dir, que canviïn les seves
característiques al llarg del temps (Ducosso, A;
Bordacs, S., 2008). El roure de fulla gran (Quercus petraea) també denominat roure àlbar o
roure blanc europeu deu el seu nom petraea
(de pedra) a la seva capacitat per habitar zones
pedregoses i no necessitar sòls ni molt rics ni
molt profunds.
Distribució
Els roures han patit migracions importants en
resposta als canvis climàtics que es remonten a
l’Era Quaternària. Durant l’últim període glacial,
l’àrea de distribució natural va estar restringida
a la Península Ibèrica, al centre d’Itàlia i al sud
de la península dels Balcans. En menys de 7000
anys, els roures es van expandir fins a la seva
àrea de distribució actual. A l’actualitat, a Europa l’àrea de distribució del roure va del sud de
Suècia i del sud de Noruega fins a les Illes Brità-

niques, a l’Europa central i també a Itàlia i al
nord de Grècia. Pel què fa a la Península Ibèrica, el trobem al nord des de Galícia fins a Catalunya, passant per Lleó, Palència, Santander i
Navarra.
En l’àmbit dels Països Catalans, el trobem a la
zona dels Pirineus, a les muntanyes del prelitoral central, al Moianès i a Prades, on té el seu
límit sud. Per tant, direm que el seu rang altitudinal oscil·la entre els 500 i els 1800 metres
sobre el nivell del mar.

Mapa de distribució del roure de fulla gran (Quercus petraea) a Catalunya (CREAF,2003)

Mapa de distribució del roure de fulla gran (Quercus petraea) en l’àmbit Mediterrani (tinet.cat)

Sandra Torras i Noguer
Enginyera de Forests
Cooperativa Serveis
Forestals
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Font: Botanicavirtual de la Universitat de Lleida.

Morfologia
El roure de fulla gran (Quercus petraea) és un arbre
caducifoli que pot arribar als 30-40 metres d’altura i a
viure uns 800 anys. Són arbres monoics (té flors femenines i masculines al mateix arbre) i anemòfils (es pol·linitzen a través del vent). Aquests arbres assoleixen la capacitat de produir llavors a una edat que varia entre els 40
i els 100 anys. Normalment si es vol reforestar amb èxit
la llavor es recull directament de l’arbre.
És un arbre de port esvelt amb un tronc molt llarg i
recte, el color de l’escorça és bru i es pot trobar esclovellada ens els peus més vells.
Les branques són ramificades, poc flexuoses i amb
branquetes distribuïdes de forma regular al llarg d’aquestes.
Les fulles són simples, alternes i caduques, d’unes
mides compreses entre els 6 i 10 cm d’amplada i els 10 i
els 15 cm de llargada. Les fulles estan connectades amb
un pecíol que no supera els 2 cm, amb lòbuls per banda
(entre 5 i 8).
El color de les fulles és verd fosc per l’anvers i més
pàl·lides al revers.
És un arbre que floreix entre els mesos d’abril i maig.
Presenta flors coetànies que apareixen a les branquetes de
l’any. Són flors poc pedunculades que donen el seu fruit.
El seu fruit és una gla subsèssil, amb peduncle més curt que
el pecíol de la fulla corresponent, que apareix entre els mesos
de setembre i octubre; té una cúpula amb escames oposades.
El seu sistema radical aprofundeix inicialment més d’un
metre i quan atura el seu creixement desenvolupa unes
arrels secundàries potents.

Ecologia
El roure de fulla gran (Quercus petraea) té un ampli nínxol ecològic, ja que tolera sòls amb un pH d’entre 3,5 i 9 i
condicions d’humitat des de xèriques a humides. Les
seves característiques fan que sigui el roure que ens
acompanya en el trànsit del clima mediterrani a l’atlàntic. No està gaire estès tant per la competència d’altres
espècies com per l’acció de l’home que ha buscat sempre
aquest roure per la qualitat de la seva fusta.
Pel que fa al sòl, aquest li és indiferent; tot i que els
millors boscos els trobem en terrenys calcaris, suporta
perfectament els terrenys silícics. Pot viure en terrenys
pedregosos i fins i tot rocosos si a la zona on s’ha establert hi ha pluges abundants.
Es tracta d’una espècie que no abunda en els fondals
de barrancs i valls, sinó que prefereix sòls lleugers i ben
airejats, ja que és més sensible a la falta d’aireació del
sòl que el roure comú (Quercus robur).
Viu a les vessants de les muntanyes, en indrets on la pluviometria està per sobre dels 600 mm. Pot suportar temperatures mitjanes de -3º C en el mes més fred.
Es tracta d’una espècie de mitja llum i temperament
robust. Presenta certa similitud amb el faig (Fagus sylvatica) en suportar durant els primers anys l’ombra dels adults.
Tal com s’ha dit abans, la seva fusta és molt preuada.
És una fusta densa, tot i que no tant com la d’altres roures. La producció mitjana és de 4,2 m3/ha/any en volum
de fusta amb escorça. Regenera bé sota la seva pròpia
ombra i també sota l’ombra del pi roig (Pinus sylvestris) i
l’alzina (Quercus ilex).
El roure de fulla gran pot estar afectat per insectes i
patògens com l’oïdi del roure (Microsphaera alphitoides), que s’ha revelat com el patogen més comú. Aquest
oïdi produeix una taca blanca com de pols a les fulles i
als brots tendres. Pot arribar a produir la mort de l’arbre.
L’arbre també pot estar afectat per insectes defoliadors
com el Tortrix viridiana, que es menja les fulles i els brots
fèrtils, impedint així la fructificació.
Actualment, s’han trobat algunes afeccions de Cerastocystis fagacearum, patogen procedent de roures americans. Es tracta d’un fong que s’introdueix al sistema
vascular de l’arbre i pot arribar a produir-li la mort. L’arbre infectat desenvolupa una espècie de “goma” que restringeix el flux de saba del teixit vascular, ocasionant
com a primer símptoma l’engroguiment de les fulles i la
posterior defoliació.
De totes les espècies de roures existents, el roure de
fulla gran és el que pateix un menor atac de patògens,
per això no veurem a les seves fulles i branques tants
atacs com en els altres roures.
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Silvicultura
Recentment, a la majoria de països
europeus s’ha promogut una silvicultura propera a la naturalesa, on la
regeneració natural ha de ser una
prioritat.
De totes maneres, la regeneració
natural de les rouredes de fulla gran és
irregular i per aconseguir-la pot ésser
necessària fer una reforestació complementària. En aquest cas, la qualitat
genètica del material forestal de
reproducció resulta fonamental, ja que
com més bona sigui la planta, més bon
rendiment aconseguirem en el futur.
Per la tendència a barrejar-se amb
altres espècies, si es vol aconseguir un
bon regenerat, cal defensar-la de la
invasió d’altres espècies com el faig
(Fagus sylvatica), el trèmol (Populus
tremula), el salze (Salix sp). i de
matolls com la gatosa (Ulex parviflorus), l’esbarzer (Rubus sp.) i el xuclamel (Lonicera sp.).
D’altra banda, un cop aconseguida la
implantació de la roureda, la presència
d’aquestes espècies pot ser fins i tot
beneficiosa en afavorir el creixement
en alçada i la poda natural.
En plantacions més o menys regulars
per aconseguir troncs rectes i sense
nusos és recomanable mantenir inicialment boscos amb densitats elevades per deixar entre 100-150 peus per
a final de torn al cap de 200 anys. La
corba de distribució que es proposa és
la Taula següent:
Taula 1. Distribució ideal del roure de
fulla gran

S’aconsella que en els primers 50
anys no es treguin productes amb valor
comercial, però entre els 40 i 70 anys,
es pot començar a fer una selecció dels
arbres amb futur i obtenir peces de
classe diamètrica 15 amb valor comercial. Cal pensar en tot el procés en triar
correctament els peus per a final de
torn. Per garantir un tronc sense gaires
nusos, si la poda natural no és suficient,
es pot aprofitar durant les diferents
aclarides, realitzar diverses podes fins a
8 – 12 metres.
A final de torn, als 250 anys, podem
tenir, si les condicions han estat favorables amb un creixement mitjà de 3
mm l’any, uns peus de 30 m d’alçada i
uns 60-65 cm de diàmetre.
Usos
La fusta és similar a la del roure pènol
(Quercus robur) però més dura i clara.
Es tracta d’una fusta pesada, d’albeca
estreta, groguenca, clara i de durament ample, bru-fosc i molt resistent
a podrir-se.
Les bones qualitats de la fusta, molt
resistent a la humitat, ha estat causa
de la seva pèrdua a Espanya, on estava
molt buscada per a la construcció
naval. Per tant, als llocs ocupats antigament per rouredes de bona qualitat
hi trobem, degut a la sobreexplotació,
boscos degradats.
Avui en dia, la millor fusta s’utilitza
per a mobles de qualitat, ja que és una
fusta de gra fi i admet un bon poliment, per fabricar botes de vi; històricament s’havia utilitzat per fabricar
travesses de tren. La fusta de menor
qualitat s’utilitza en la construcció de
tanques, per a bigues dels teulats i per
a treballs especials de la construcció.
També és apte per desenrotllar,
donant una fullola molt apreciada per
a taulells de qualitat.
També és considerada un bon combustible, ja que el seu carbó i la seva llenya tenen una combustió lenta, amb un
poder calorífic de 4600 kcal/kg.
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Àlex Serrahima
Advocat dels Serveis
Jurídics del CFC

a legislació urbanística actualment
vigent a Catalunya és el Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i el Decret
305/2006, de 18 de juliol, el qual aprova el seu
Reglament. Ambdós cossos legals contemplen
totes les previsions referents a qualsevol actuació urbanística i determina els paràmetres de les
tres classes de sòl que el mateix article 25 de la
Llei preveu a l’efecte: sòl urbà, sòl urbanitzable i,
sòl no urbanitzable.
En termes generals, el sòl no urbanitzable pot
ser objecte d’actuacions específiques per a destinar-lo a activitats o equipaments d’interès
públic com, xarxes d’abastament i subministrament d’aigua, d’energia elèctrica, infraestructures hidràuliques, de telecomunicacions, estacions de subministraments de carburants,
etcètera. També, s’hi poden admetre usos i obres
de caràcter provisional com, instal·lacions desmuntables, aparcaments de vehicles, centres de
jardineria, activitats per al lleure, esportives o
recreatives, entre d’altres. Alhora s’hi poden preveure construccions com bars, restaurants (de
carretera), tallers de reparació de neumàtics,
quioscos, i d’altres però, principalment, en sòl no
urbanitzable hi predomina la presència de
masies i cases rurals, construccions vinculades a
una activitat agrícola, ramadera o forestal i, en
menor mesura però no menys important, els
establiments de turisme rural i de càmpings.
D’aquesta manera, tant la Llei com el seu
Reglament preveuen, per exemple, els procediments a seguir en cas que es vulguin realitzar
obres de conservació i millora, els passos per a
reconstruir o rehabilitar, per a la divisió horitzontal, ampliacions, etcètera. Aquestes actuacions urbanístiques, sotmeses al judici de les
Administracions Públiques són, en molts supòsits, restrictives i immobilistes, cosa que desafavoreix el desenvolupament rural i dificulta el
manteniment i millora del patrimoni històric del
nostre país.
D’altra banda, des de fa uns anys els municipis

de Catalunya estan redactant el què s’anomenen popularment, “Catàlegs de Masies”, atès
que els articles 47 i 50 de la Llei d’Urbanisme
així ho determinen. Aquests, són inventaris que
cada Ajuntament redacta per tal d’identificar les
masies i cases rurals que estan situades en el seu
terme municipal, descriure-les i analitzar-les,
justificar les raons legals que aconsellen la preservació o recuperació de la masia o casa rural i,
adjudicar-ne els usos admesos i el seu nivell
d’intervenció. Aquest catàleg de cada municipi,
és en terminologia legal-urbanística, un Pla
Especial. Per això, a vegades s’utilitza indistintament el terme Pla Especial de Masies (PEM) i
Catàleg de Masies.
Cal tenir present que actualment, no tots els
Ajuntaments de Catalunya tenen un PEM aprovat. Tot i això, no exclou que també se’ls hi apliqui la normativa urbanística (com és de suposar)
prevista concretament, a la Disposició Transitòria Quinzena de la Llei. Per tant, quan un propietari vulgui realitzar una divisió horitzontal,
una rehabilitació o reconstrucció de ruïnes, o
una ampliació d’una estança preexistent a la
seva masia o casa rural, encara que no estigui
inclosa en un Catàleg de Masies, se li aplicarà la
legislació abans esmentada (Llei i Reglament)
entre d’altres, la qual preveu un seguit de passos
a seguir i la intervenció de determinats òrgans
que la pròpia llei habilita com a competents (les
Comissions Territorials d’Urbanisme, per exemple) que seran preceptius, vinculants i necessaris
per a poder dur a terme les actuacions urbanístiques preteses pel propietari de l’immoble.
No obstant això, actualment el mateix Departament de Territori de la Generalitat no només
segueix els paràmetres que contempla la normativa urbanística a l’hora d’aprovar projectes
d’obra major, sinó que alhora es basa en un
document interadministratiu que s’anomena
Directrius de contingut per al catàleg de masies
i cases rurals. Aquestes Directius, elaborades
l’any 2009, són una guia sense rang jurídic (ja
que no ha estat aprovat pel Parlament o mit-
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jançant la potestat legislativa del Govern) que
encamina als Ajuntaments i Comissions Territorials
d’Urbanisme i, el propi Departament de Territori i
Sostenibilitat a seguir uns criteris fixes que venen a
suplir la manca de concreció que la Llei d’Urbanisme i el seu Reglament preveuen pel que fa a les
intervencions urbanístiques a masies i cases rurals
de Catalunya.
D’aquesta manera, podem deduir que el document de les Directrius té un caràcter intervencionista pel fet que restringeix molt notablement els
paràmetres que es disposa a la pròpia Llei i Reglament d’Urbanisme, en matèria de masies i cases
rurals. Per exemple, la normativa no preveu en cap
moment, entre els requisits per a reconstruir una
masia en ruïnes, que s’hi hagi d’identificar dues
parets en angle d’alçada mínima de dos metres,
tinguin més de 75 metres quadrats o, en matèria
de divisió horitzontal, que la quantitat d’habitatges
admesos a dividir en funció de sostre disponible
sigui a raó d’un habitatge principal de 350m2 i, de
150m2 la mitjana de restants habitatges resultants.
I, com a conseqüència, aquest intervencionisme es
manifesta plenament quan és la pròpia Administració, mitjançant el Departament de Territori i
Sostenibilitat qui està aplicant aquest document
avui en dia. En definitiva, mentre no tingui un rang
legal que l’habiliti, no pot ser d’aplicació vinculant
ni tant inflexible.
Actualment coexisteixen i conviuen dos tractaments per part de l’Administració urbanística: el
que estableix la pròpia normativa, i el que estableix
el document Directrius de contingut per al catàleg
de masies i cases rurals.
Finalment, cal tenir en compte el tractament que
tenen les masies i cases rurals situades en Plans
d’Espais d’Interès Natural (PEIN), ja siguin sota
figures com parcs nacionals, parcs naturals, paratges naturals d’interès nacional, reserves naturals,
entre d’altres, ja que estan subjectes, a més a més,
per la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals
Protegits de Catalunya, i de tota la corresponent
normativa sectorial. En aquest sentit, el tractament
respecte masies i cases rurals ha d’atendre la normativa, ha d’atendre les Directrius però, alhora, cal
sumar-hi el condicionant que comporta ser propietari d’una masia o casa rural que estigui situada
en una zona inclosa al PEIN o Xarxa Natura 2000
la qual es tradueix en un major control, intervenció
i supervisió administrativa.
A mode de conclusió hem de tenir present que

existeix una excessiva intervenció per part de les
figures de planejament urbanístic (POUM’s, PAM’s,
PE’s, PDU’s, etcètera), hi ha un insuficient foment
(econòmic) per part de l’Administració per conservar cases pairals o masies dempeus amb segles
d’història i antiguitat i, alhora, existeix una considerable dificultat arran dels elevats costos de les
obres i la seva escassa i llarga amortització. Cal
entendre la masia i casa rural com una potencialitat econòmica pels titulars del sòl no urbanitzable,
a banda d’evitar l’abandonament rural i, assentar
geogràficament els fluxos socials que genera. És a
dir, la iniciativa d’un propietari d’arreglar-se una
masia propicia que, primer de tot, eviti que l’immoble caigui a terra. Aquest factor és molt important si tenim en compte que moltes vegades estem
parlant de patrimoni històric centenari. Segon,
inverteix econòmicament en un assentament
urbanístic que proporciona ocupació i fixació
d’empreses en el món rural. I tercer, és un primer
pas per tal que aquest propietari, consolidi un vincle amb el territori que des de fa molts anys ha
estat abandonat. Alhora, és notablement rellevant
el fet que una simple inversió en edificacions existents en sòl no urbanitzable ve acompanyada de
incomptables beneficis com són tenir-hi masovers,
veïns, la gestió de l’entorn natural (silvicultura,
pastura, agricultura, recuperació d’espais, etcètera),
entre molts d’altres, la qual cosa significa estroncar
el progressiu èxode rural i, emplaçar-ne al seu
desenvolupament continuat i amb vocació de permanència.

La Corvera.
Autor: Àlex Serrahima
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Ocells de Catalunya,
País Valencià i Balears
Autors: Joan Estrada, Francesc
Jutglar i Toni Llobet
Editorial: Lynx Edicions
2010
294 pàgines
ISBN: 978-84-96553-54-5
Dins de la col·lecció de guies
‘Descobrir la Natura’, la mateixa
col·lecció de la guia ’Amfibis i
rèptils de Catalunya, País
Valencià i Balears’ que us vam
presentar en el número anterior
de la revista Catalunya Forestal, us presentem ‘Ocells de
Catalunya, País Valencià i Balears’. Es tracta d’una guia de
camp que tracta de forma exclusiva les 375 espècies d’ocells presents en aquestes àrees. En aquesta ocasió està
recomanada per l’Institut Català d’Ornitologia. Disponible
en llibreries.

INNObiomassa
http://www.forestal.cat/innobiomassa/

I Fira de biomassa
forestal
http://www.firabiomassa.cat

El web de la primera Fira de biomassa forestal de
Catalunya ja està en marxa. La trobada que tindrà lloc del
23 al 25 de febrer de 2012 al recinte Firal El Sucre de Vic
pretén agrupar els representants de tota la cadena de valor
de la biomassa forestal. Per saber més sobre la fira,
www.firabiomassa.cat.

Retecork
http://www.retecork.org

Catalana de Municipis, el Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya, el Consorci Forestal de Catalunya, Federació
d’Empresaris Instal·ladors de Catalunya i Qnorm subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el
Programa d’ajuts a Projectes Innovadors, regulat per
l’Ordre TRE/293/2010. En aquest espai trobareu tota la
informació relacionada amb aquest projecte que té la finalitat de promoure la implantació de la biomassa forestal i
evolucionar cap a un model de sostenibilitat energètica,
tot generant llocs de treball.

Retecork, la Xarxa Europea de Territoris Surers ha remodelat el seu espai web. Retecork té per objectiu representar i
defensar els interessos de les col·lectivitats territorials amb
presència del sector surer; contribuir a la valorització i
difusió del llegat cultural i patrimonial vinculat a aquesta
activitat i promoure el desenvolupament sostenible local a
nivell econòmic, social i ambiental.

entrevista

Marc Font
Propietari forestal a la Vall de Sau

"Tinc una gran sort perquè visc, treballo i
disfruto de l’entorn rural”
En Marc Font té 27 anys i és de les poques persones que hi ha a Catalunya amb una titulació de
motoserrista homologada (NPTC). És fill de La Riba de la Vall de Sau i té clar que el seu és l’entorn rural. De fet, també ho és el de tota la seva família. El seu avi, el seu pare, la seva mare i les
seves dues germanes bessones, viuen i treballen en aquesta propietat forestal ubicada a les Guilleries. El seu és un model de negoci inspirador basat en la gestió forestal, el turisme rural i la
ramaderia que aprofita de manera sostenible les diferents oportunitats que els brinda el bosc i
l’entorn. Entre aquestes oportunitats, l’any 2009 van decidir apostar per la biomassa. Dos anys
després ja tenen en funcionament una xarxa de calor que, a partir de la combustió d’estella
forestal, proporciona calefacció a una granja de deslletament de porcs i calefacció i aigua calenta
sanitària a l’hotel La Riba i l’habitatge familiar. La seva experiència es va donar a conèixer en el
marc de la Jornada de Tardor que el Consorci Forestal de Catalunya va organitzar dins del projecte INNObiomassa el passat 9 de novembre. La jornada va ser un èxit de participació. Catalunya
Forestal us ha volgut apropar una mica més l’experiència de La Riba.
Per Núria Torras

Per què es van decidir per la biomassa?
L’any 2009 vam tenir una despesa d’entre
22.000 i 23.000 euros que equivalen a
35.000 litres de gasoil. I ens vam veure
forçats a canviar la calefacció de l’Hotel
que funcionava amb llenya, però amb un
rendiment molt baix.
Quin era el seu objectiu?
Substituir quatre calderes de gasoil -tres a
la granja i una a l’hotel-, per tal d’unifacar-ho tot en una sola instal·lació.
Per què la biomassa?
Històricament les cuines del restaurant de
l’hotel havien funcionat fins al 2007 amb
llenya i l’avi havia fet carbó vegetal. A
més, a casa, gestionem el bosc que té
unes 140 hectàrees. Tenim Pla Tècnic de
Gestió i Millora Forestal. Vam començar a
buscar informació. Ens vam començar a
documentar sobre la biomassa; vam buscar per Internet anar a jornades. A més,
va coincidir que vaig anar a Escòcia a formar-me més com a motoserrista i vaig
aprofitar per informar-me del tema. Ens
vam adonar que teníem la logística. A

més, ens podíem beneficiar dels ajuts de
l’ICAEN, que eren del 30%, i també vaig
aconseguir ajuts per la incorporació com
a jove ramader, vam crear una SCP juntament amb el meu pare. Vam veure que la
biomassa havia de funcionar. I el setembre del 2009 vam posar en marxa la instal·lació.
Dos anys després diria que funciona?
Sí. T’explico: cada any fem una actuació
d’entre 5 i 7 hectàrees . Del que s’obté,
l’alzina es destina a llenya, ja que encara
té mercat, mentre que el pi roig, el roure i
les restes de pollancre es destinen a biomassa per alimentar la caldera. Per exemple, l’any 2009 vam treure entre 115 i 135
tones de biomassa per abastir les 120
tones que necessita aquesta instal·lació
en un any. Aquest 2011 n’hem tret 177
tones o sigui uns 590 m3. I és que en
aquests moments tenim la idea de fer
estella a dos anys vista, ja que el lloguer
de l’estelladora és força elevat. Ara bé, per
contra, ens tocarà invertir en la planta
d’emmagatzematge, ja que la que tenim
ara és provisional amb Geotex.
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I el desembosc i el transport? Com el fan?
Els arbres es tiren a terra amb tota la brancada i s’hi
deixen durant dos mesos. Durant aquest temps les
vaques es mengen les fulles. Un cop han passat
aquests dos mesos comença l’arrossegament dels
arbres amb el tractor i el cabrestany fins al punt
d’”acopi”. Es fa una única pila perquè el dia que ve
l’estelladora ho tingui tot en un únic punt. Cal dir que
la caldera que tenim, d’origen finlandès, és molt permissible amb el producte que hi tires. Això ens permet
poder fer una estella més basta.
Ens podria explicar què abasteixen amb aquestes
120 tones anuals?
Generem una potència de 400 kw amb la qual
escalfem la granja de deslletament de porcs que
hem de mantenir entre 25º i 30º durant tot l’any, ja
que cada cinc setmanes entren 2.500 porcs que
s’han de deslletar. I a banda de la calefacció de la
granja subministrem aigua calenta i calefacció a les
instal·lacions de l’hotel La Riba que té 13 habitacions, 9 de dobles, 2 d’individuals i 2 suites. Totes
amb bany complert. I amb aquesta caldera de biomassa també subministrem l’aigua calenta i la calefacció de l’habitatge familiar i annexos, amb un
total de 180 m2 i 5 banys.
Així doncs, els surten els números?
Amb les subvencions sí. De fet, si tot va com en els
darrers dos exercicis haurem amortitzat la instal·lació
de la caldera a 7 anys vista i amb un estalvi energètic
respecte el gasoil del 60%.
Si no haguessin pogut comptar amb les subvencions ho haurien fet?
És díficil de dir. Les subvencions van ser un gran ajut i
t’ajuden a decidir. Potser sense cap ajut econòmic per
part de l’administració la magnitud de la instal·lació
hauria estat diferent. Ara, amb els resultats actuals no
descartem a la llarga, la cogeneració.
A banda de la gestió forestal i l’hotel diu que també
tenen una granja i pastures?
Sí, en el cas de la granja els porcs no són nostres, sinó
que lloguem les instal·lacions. Les pastures sí que són
nostres. Tenim uns 100 caps de bestiar de carn de
raça llemosina. Ja fa anys el pare es va treure les
vaques de llet i ara, des del 1994, només tenim les llemosines que, per una banda ajuden a gestionar el
bosc i per l’altra es destinen a carn. Una part d’aquesta carn ens la quedem nosaltres per al restaurant de
l’hotel, mentre que l’altra la venem a una carnisseria

de Folgueroles. També tenim cavalls Bretons i un
cavall Comtoise per fer rutes amb carruatge.
També fan rutes amb carruatge?
Sí. Oferim la possibilitat de conèixer l’entorn de la
Vall de Sau tot fent rutes amb carruatge. De fet, jo
vinc de l’àrea de les activitats de lleure. D’aquí que
els mesos d’estiu, els quals no podem treballar a
bosc, potenciem les activitats de lleure que ens ofereix aquest entorn. A més, podem complementar
l’oferta d’activitats amb rutes amb kayak, segway,
nordic walking que ofereix Aquaterraclub, l’àrea
esportiva i d’activitats del Grup Sotacingles.
I dels cavalls Bretons què en fan?
La idea de tenir aquests cavalls va sorgir d’un viatge
a la Bretanya. Vam conèixer una noia que tenia
aquests cavalls i ens va animar. Tenim tres eugues
que cada una d’elles ja ha parit tres cops. Ara per
ara, intentem comercialitzar-los per vida.
El seu és un exemple de diversificació...
Toquem moltes tecles. De fet, aquesta és la mentalitat del medi rural. Diversificar perquè una activitat
pugui recolzar l’altra quan aquesta ho necessita o a
la inversa.
No s’ha plantejat mai dedicar-se a una altra cosa?
Veig que hi ha parelles joves d’entre 25 i 35 anys
que, per exemple treballen a Vic i venen a viure aquí,
a la Vall de Sau. Estan disposats a fer cada dia
aquesta carretera per gaudir de l’entorn, encara que
només sigui per unes hores o el cap de setmana. Jo
tinc la gran sort de poder viure, treballar i disfrutar
de l’entorn. Has de ser conscient d’on vius i aprofitar-ho. Tot i que la vida pot donar moltes voltes.
Alguna cosa a afegir?
Sí. Una reivindicació: crec que la biomassa no ha
fet el boom que hauria d’haver fet perquè s’està
treballant molt, però de baix a dalt. Cal que hi
hagi el recolzament de l’administració. Per exemple, cal que els ajuntaments hi apostin, ja que la
biomassa els pot generar llocs de feina i estalvi
econòmic. D’altra banda, hi ha molt desconeixement sobre aquest tema. En aquest cas diria que
és una qüestió cultural. Hi ha turistes que quan
els expliques tot el que fem em diuen ‘Si, però
algun dia se t’acabaran els arbres!’ Aleshores els
explico que hi ha parts del bosc de la nostra finca
que fa ¡40 anys que no es toquen! En definitiva,
cal molta divulgació.

