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Ajuts al bosc i eleccions

la que està sotmesa la gestió del bosc privat a casa 
nostra. Una situació que, com vam denunciar també 
amb la Declaració de Palafrugell, aprovada el dar-
rer 7 de maig en el marc de l’Assemblea General de 
l’entitat, ens posa a la cua del conjunt de CCAA pel 
que fa a inversió per hectàrea forestal i que s’agreu-
ja enguany amb la retallada del 40% dels ajuts a la 
gestió i millora del bosc en finques privades (el 80% 
del total).

Preocupats per aquest escenari, ja fa un any vam 
tenir diferents trobades a nivell de Conselleria d’Agri-
cultura i amb la Direcció General de Boscos. En les 
mateixes vam demanar revisar de cap a peus el plan-
tejament actual d’ajuts al bosc i incrementar el pres-
supost per apropar-lo a la mitjana dels darrers anys. 
La resposta va ser clara: vam coincidir en el fons del 
problema, vam arrencar un compromís d’incremen-
tar el pressupost si s’aprovaven els pressupostos del 
2016 i la Direcció General es va comprometre a re-
visar el biaix entre les previsions del Pla General de 
Política Forestal (aprovat el 2014) i la situació actual. 
A aquesta voluntat van seguir nombroses afirmaci-
ons de la mateixa Consellera Serret sobre la impor-
tància que el nou Govern donava a la gestió forestal i 
del recolzament que es volia donar a la mateixa.

Sembla però que els discursos i les bones intenci-
ons es queden al faristol. A data d’avui i per la nos-
tra sorpresa, la Direcció General de Boscos manté un 
escenari de pressupostos raquítics pel 2017, que a la 
pràctica es tradueix en la retirada de l’únic incentiu 
que tenim els propietaris en una gran part dels mu-

n aquesta editorial 
volem fer ressò de dos 
temes d’actualitat i 

importants.
el primer, i en un moment en 

que s’estan a punt de rebre les 
resolucions d’ajuts al bosc de 
la convocatòria 2016 i en que 
a nivell de Govern s’està tre-
ballant per disposar de pressu-
postos el 2017, des d’aquesta 
editorial volem denunciar al-
tre cop l’asfixia econòmica a 

E

Rosendo Castelló

President del 
Consorci Forestal de 
Catalunya

nicipis de Catalunya. Alhora, al mateix Departament 
d’Agricultura continua ressonant la cantarella que els 
ajuts van sempre a les mateixes comarques i que cal-
dria estendre’ls pel conjunt de Catalunya. 

Sorprenent! Com repartir un pressupost gairebé in-
existent? Es vol abandonar el suport a la gestió sos-
tenible i planificada per quelcom nou? En aquest cas, 
de què es tracta? ... I el més preocupant, quina és la 
política del Departament pels silvicultors – propietaris 
forestals actius que inverteixen en llurs explotacions? 
També l’abandonament? Per la nostra part trasllada-
rem aquestes i altres qüestions tant als responsables a 
nivell de Departament com als diferents grups polítics 
que conformen el Parlament. El que demanem no és 
més que coherència, diàleg i prioritats clares en po-
lítica forestal i entre elles defensarem, com sempre, 
el recolzament als silvicultors – propietaris forestals 
actius en la cura de llurs finques. 

en segon lloc volem posar de relleu la impor-
tància de la convocatòria d’eleccions al Centre de 
la propietat Forestal. Com tots sabeu, el Centre és 
una eina que vam reivindicar ja el 1988 en el pro-
cés d’aprovació de la Llei forestal de Catalunya i que 
sempre hem defensat com la millor eina pel desplega-
ment de totes les polítiques que conflueixen al bosc. 
Finalment, i després d’una bona colla d’anys des de 
l’aprovació de la Llei que va consolidar el Centre com 
l’òrgan responsable de regular i impulsar la gestió 
forestal sostenible en finques privades, es fa reali-
tat una reivindicació històrica del Consorci. A la 
pràctica, les eleccions han de suposar un nou pas 
endavant per reforçar aquest organisme, reforçar 
la seva legitimitat i renovar un pla de treball i un 
programa ambiciós que faci possible donar un nou 
enfocament i dotar de recursos a la política fores-
tal. Per fer-ho, estem treballant en el disseny d’una 
candidatura que reculli les inquietuds del conjunt de 
comarques forestals i que serveixi de revulsiu a l’ho-
ra de posar la política forestal entre les prioritats del 
Govern. Us mantindrem informats!

com no, esperem comptar amb la vostra partici-
pació i recolzament a aquestes eleccions el proper 
17 de desembre. Les eleccions ens donaran una nova 
oportunitat per reforçar i renovar la millor eina que 
tenim per defensar la gestió i l’economia del bosc.

al Centre de la Propietat Forestal
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Conclusions de la Taula de debat:
Gestió forestal sostenible

Junts o separats?
i conservació de la biodiversitat.

n el marc de la seva 
Assemblea General, ce-
lebrada el passat 7 de 

maig a Palafrugell, el Consorci 
Forestal de Catalunya va orga-
nitzar una taula de debat amb 
l’objectiu de confrontar idees, 
buscar punts de trobada i con-
cretar propostes per contribuir 
a la dinamització de la gestió i 
a la millora de la biodiversitat 
en l’àmbit forestal. 

La taula debat va ser un 

les com aquesta són fonamentals i esperem que el 
resultat de la mateixa serveixi per avançar en la mi-
llora de la gestió i conservació del bosc i també, com 
no, en el necessari reconeixement i posada en valor 
de la feina dels silvicultors. Per sort, a casa nostra 
disposem d’un nombre creixent de propietaris fores-
tals actius i implicats en la gestió de llurs explotaci-
ons. Quelcom que cal aprofitar i posar en valor.

punt de partida
Diferents punts de vista sobre la forma d’implemen-
tar les polítiques de conservació de la biodiversitat i 
les polítiques forestals generen un conflicte creixent 
entre les mateixes que té també efectes negatius so-
bre altres àmbits com els incendis, desenvolupament 
rural o el canvi climàtic. 

La preservació de la biodiversitat és un principi 
àmpliament acceptat pels propietaris forestals i pels 
diferents agents que envolten el món forestal, però 
manca un debat obert i un mínim consens sobre com 
fer-ho. Al parlar de biodiversitat, habitualment es fa 
referència a la conservació de la mateixa, i això obli-
ga a tenir en compte que:

Preservar i recuperar els processos i funcions asso-
ciats als sistemes naturals complexos
La conservació d’aquests processos naturals i la 
gestió del bosc no es poden desvincular de la part 
socioeconòmica.
L’opció de la no gestió en grans extensions no és 
factible en boscos mediterranis, doncs es caracte-
ritzen per ser el resultat de l’equilibri fràgil i secu-
lar entre la natura i l’activitat humana. L’abando-
nament i els grans incendis forestals són el gran 
enemic.
En un context de canvi climàtic, la conservació del 
bosc i la seva gestió adaptativa és encara més relle-
vant. La recent Cimera de Canvi Climàtic de Paris ha 
reconegut finalment als boscos per la seva funció 
estratègica en la mitigació del canvi climàtic.
Diversitat, boscos i activitat humana són elements 
que s’han de tractar conjuntament doncs formen 
part d’un mateix sistema socio – econòmic.

èxit i hi va participar una important representació 
de persones vinculades a diferents àmbits del sector 
forestal: Eduard Rojas, de la Universitat Politècnica 
de València; Xavier Alfaras, silvicultor i membre 
de la Comissió Permanent del Consorci Forestal de 
Catalunya (CFC); Lluís Brotons, biòleg, investigador i 
membre de CONSERVACIOCat (Col·lectiu de profes-
sionals de la conservació de la natura de Catalunya); 
Jordi Vayreda, investigador del Centre de Recerca i 
Aplicacions Forestals (CREAF); Narcís Ribes, gerent 
de l’Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals 
a Catalunya (ELFOCAT); Ferran Miralles, Director 
General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del 
Departament de Territori i Sostenibilitat; Montserrat 
Barniol, Directora General de Boscos del Departament 
d’Agricultura; Míriam Piqué, cap de l’àrea de Gestió 
Forestal Sostenible al Centre Tecnològic i Forestal de 
Catalunya (CTFC); Jordi Camprodon, investigador es-
pecialista en ecologia i funcionament dels ecosistemes 
forestals al CTFC; Josep M Collellmir, silvicultor, mem-
bre de la Comissió Permanent del CFC i President de 
l’Associació de Propietaris Forestals de Santa Pau; Juan 
Luís Abian, director gerent del Centre de la Propietat 
Forestal; i Joan Rovira, Secretari General del CFC.

Des del Consorci volem agrair la disponibilitat i apor-
tacions de tots els participants. Considerem que tau-

Joan Rovira
 
Secretari General 
del Consorci 
Forestal de 
Catalunya

E

El text que acompanyem reprodueix un document 
de conclusions d’aquesta taula de debat que s’ha 
tancat amb la col·laboració dels participants.
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Hi ha consens sobre la necessitat d’aprofundir en un 
debat que ha de servir per confrontar idees, buscar 
punts de trobada i concretar propostes que contribu-
eixin a la dinamització de la gestió i a la millora de 
la biodiversitat en l’àmbit forestal. Aquest document 
pretén servir com a punt de partida per apuntar ob-
jectius i reptes a prioritzar.

la importància de la biodiversitat forestal
Els boscos alberguen de l’ordre d’un 70-80% de la bi-
odiversitat terrestre i per tant són claus per a la seva 
preservació. Molts dels ecosistemes prioritaris a la UE 
només es poden mantenir mitjançant la gestió activa 
del bosc i dels espais forestals. En són exemples para-
digmàtics, deveses, zones de pastura i altres. 

Als països desenvolupats, els boscos han augmen-
tat sensiblement des de l’inici de la industrialització 
i no existeix cap clara evidència de pèrdua d’espècies 
a escala local (α-biodiversitat) deguda a la gestió fo-
restal, en temps recents, en aquest àmbit. Pel que fa 
la β-biodiversitat (d’ecosistemes i ecotons), l’evolució 
recent és molt més preocupant per la pèrdua dels pai-
satges agro-forestals i llur substitució per extenses 
superfícies forestals de recolonització o cultius agrí-
coles intensius. L’explosió de les poblacions de sen-
glars i cèrvids i la reducció paral·lela de la caça menor 
són simptomàtics d’aquest fet.

La biodiversitat és un aliat del bosc, que fa que 
tingui una resistència, una capacitat de recuperació, 
una integritat i una salut majors. Tot plegat acaba 
portant  també a un increment de la producció. Un 
estudi recent demostra que la productivitat és signi-
ficativament superior en els boscos mixtos en relació 
als monoespecífics.

els boscos són molt més que biodiversitat
La rellevància dels boscos no es limita a la biodiversi-
tat. Cal recordar que, a més de biodiversitat i produc-
ció, el bosc té altres funcions que cal també harmo-
nitzar: preservació del sòl, millora del cicle de l’aigua, 
mitigació i adaptació al canvi climàtic, cohesió terri-

torial, creació de riquesa i llocs de treball, paisatge, 
lleure, salut, referents culturals i religiosos, etc.

El bosc també és clau en la transició vers la bio-
economia al ser el principal subministrador de ma-
tèries primeres renovables com ara la fusta, la bioe-
nergia o el suro.

Per altre costat, cal entendre que l’abandó de la 
gestió del bosc és l’enemic comú car simplifica els 
ecosistemes i els fa molt més proclius a incendis, amb 
la qual cosa arrisquem la biodiversitat, la mitigació 
del canvi climàtic, la protecció del sòl i del cicle de 
l’aigua i la contribució a la bioeconomia.

implicacions i consideracions a nivell pràctic
Un important element de consens es troba en l’ob-
jectiu principal que és àmpliament compartit: pre-
servar i millorar el patrimoni natural està avui fora 
de debat. Tanmateix, conservació de la biodiversitat 
i gestió forestal són dos conceptes que no es poden 
contraposar doncs en moltes ocasions, la preservació 
de la biodiversitat requereix d’una gestió forestal ac-
tiva pel manteniment i millora dels processos i funci-
ons associats als boscos madurs. 

Com en tantes ocasions, el diable es troba al detall. 
Des del punt de vista de la gestió forestal cal aprofun-
dir en les directrius i indicadors que permeten incidir 
en aspectes clau com:

Millora de la salut i vitalitat dels boscos
Millora de la composició i estructura del bosc
Protecció d’espècies amenaçades i valors autòctons
Preservació dels serveis ambientals del bosc com 
l’aigua, el sòl o altres
Millora de l’hàbitat per a les espècies de fauna i flora
Preservació de la diversitat genètica

Per fer-ho, cal aprofitar la feina feta fins a la data 
i apostar de forma decidida per la millora i la in-
tegració de la informació i objectius en tema de 
biodiversitat als instruments de gestió i millora fo-
restal disponibles. Actualment, catalunya és un re-
ferent en la implementació de les directrius de ges-
tió forestal sostenible tant en boscos públics com 
en privats. Aspectes a tenir en compte són:

Definir amb precisió els objectius relatius a la millo-
ra de la biodiversitat i llur escala o àmbit d’aplicació. 
Elaborar directrius de gestió per a la biodiversitat, 
integrar-les en les orientacions de gestió forestal i 
definir els indicadors per llur seguiment, 
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Facilitar la seva implementació a través dels ins-
truments de gestió forestal i de l’assessorament i 
suport necessari als propietaris forestals i/o gestors.
Implementar un sistema d’informació i seguiment 
de la biodiversitat que permeti valorar resultats i 
implementar millores d’acord a la dinàmica dels di-
ferents ecosistemes forestals.

reptes a nivell polític i institucional
Ja fa anys que s’ha posat en evidència un important 
canvi cultural, generacional i de gènere a la propietat 
forestal, així com un interès creixent sobre la preser-
vació de la biodiversitat, fet que constitueix una gran 
oportunitat que no cal perdre. Tot i així, persisteix 
una manca greu i evident d’informació i incentius 
dirigida a propietaris forestals i gestors.

La terminologia emprada condiciona i dificulta la 
comprensió de la realitat del bosc per part del gran 
públic. el terme pèrdua de biodiversitat pot ser cor-
recte a grans escales però no és pertinent quan par-
lem de boscos en creixement com els europeus. En 
països com el nostre s’oblida la funció de custodis 
de la biodiversitat que assumeixen els silvicultors, 
així com la desproporcionada distribució dels costos 
d’aquesta càrrega que correspon a una ínfima mino-
ria social (1%).

Un altra disfunció és l’intent de translació de 
qüestions que pertanyen a decisions polítiques amb 
conseqüències normatives pel conjunt de la socie-
tat, a automatismes pretesament de base científica. 
Especialment en el referent a la delimitació de zo-
nes protegides (XarxaNatura 2000, Espais Naturals de 
Protecció Especial i altres). Com es pot justificar que 
França hagi declarat menys del 6% del seu territo-
ri i Espanya 27%? Encara existeix una frontera als 
Pirineus?

També sobta com en aquest àmbit es produeix una 
subversió de l’autogovern al traslladar-se al nivell 
europeu i global decisions que corresponen al nivell 
subestatal o autonòmic. Aquests acords buiden to-
talment la sobirania dels Estats o administracions 
subnacionals formalment competents en biodiversi-
tat, doncs llur marge de maniobra resta limitat a la 
implementació.

els objectius productius no han de condicionar 
irreversiblement processos naturals però si cal tenir 
en compte la sostenibilitat des de tots els punts de 
vista, a l’hora de cercar l’equilibri entre els objectius 
ambientals, socials i econòmics vinculats a la gestió 
del bosc. 

El finançament dels costos associats a la preserva-
ció de la biodiversitat és un tema clau i una assig-
natura pendent. El problema però va més enllà de la 
preservació de la biodiversitat. Assegurar el finan-
çament de les polítiques de suport a la gestió fo-
restal sostenible és urgent i prioritari per garantir 
la preservació i la provisió dels serveis ambientals 
dels boscos. Aquest és el veritable taló d’Aquil·les dels 
boscos mediterranis en l’actualitat.

A efectes pràctics es considera urgent i prioritari:

Evitar conflictes immanents a l’estructura adminis-
trativa i integrar polítiques de conservació dins de la 
gestió forestal i territorial.
Assegurar la dotació de mitjans econòmics i tècnics 
adequats, i la dotació d’un finançament suficient 
pel desenvolupament de les polítiques de protecció i 
conservació del medi natural.
Incorporar als silvicultors actius en la definició i im-
plementació de les polítiques de biodiversitat. Els 
silvicultors actius són els primers custodis i garants 
de la conservació.
Reforçar la col·laboració públic – privada entre l’ad-
ministració i la propietat forestal mitjançant instru-
ments com el Centre de la Propietat Forestal (CPF).
Establir mesures silvo - ambientals que retribueixin 
el diferencial de costos i pèrdua d’ingressos que su-
peren la gestió de referència establerta a les Orien-
tacions de Gestió Forestal (ORGEST). Un document 
de referència a nivell de finca elaborat a partir de 
la col·laboració d’un gran nombre de professionals i 
experts del sector.
Cal evitar incentius/mesures amb efectes perver-
sos contradictoris amb els objectius de conservació. 
Com exemple les limitacions que ja fa anys es volen 
traslladar als boscos vells o madurs. 
La insistència en protegir boscos vells genera també 
importants disfuncions donat que és un desincen-
tiu per allargar els torns i promoure la maduració 
del bosc pel risc de posteriors limitacions a la gestió 
sense la deguda compensació. 
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El Consorci Forestal de Catalunya col·labora en 
les proves per trobar productes alternatius a l’ús 
del metil-tiofanat pel que fa al tractament contra 
l’escaldat de l’alzina surera. 

Enguany la prova s’ha fet a l’Alt Empordà utilitzant 
el baccillus, en el que representa una experiència 
que complementa els assajos realitzats l’any anterior 
a la zona de les Gavarres i l’Alt Empordà. 

En els darrers mesos, els Mossos d’Esquadra han tin-
gut coneixement que un grup de persones, perfec-
tament organitzat, està intentant enganyar als pro-
pietaris de camins i/o finques mitjançant “l’estafa 
de l’asfalt”.

La forma d’actuar d’aquest grup de persones con-
sisteix en oferir asfaltar terrenys, camins, finques, 
etc... a un preu molt baix. En un primer moment, 
una persona de parla anglesa, ben vestida i amb ve-
hicle de gama alta, contacta amb la possible víctima 
i li ofereix uns treballs d’asfaltatge a la seva fin-
ca per un preu molt reduït, al·legant que necessita 
escampar el material que li ha sobrat en una altra 
obra abans que quedi inservible. Quan la víctima cau 
al parany, l’estafa pot acabar de dues formes dife-
rents. La primera és que els estafadors demanen a 

la víctima diners per avançat per començar a rea-
litzar l’obra, però una vegada han cobrat els diners, 
aquests desapareixen. Per altra banda, si la suposa-
da empresa comença a realitzar els treballs d’asfal-
tat ho fan ràpidament i amb uns materials de molt 
baixa qualitat. Una vegada finalitzats els treballs, el 
preu final que ha de pagar la víctima no és el pac-
tat des d’un principi, llavors és quan comencen les 
amenaces i coaccions cap a la víctima. Per tot ple-
gat i per tal d’evitar accions com aquesta, els Mos-
sos d’Esquadra recorden que cal estar especialment 
atents a aquelles empreses que ofereixen treballs 
d’asfaltat a molt baix preu. Davant la sospita d’ha-
ver estat víctima d’aquest il·lícit penal, emplacen a 
denunciar i/o comunicar-los qualsevol cas semblant 
al descrit, per poder intervenir el més aviat possible.

A finals del 2012, la Unió Europea i el Ministeri 
d’Agricultura van prohibir les autoritzacions per 
importar llavor de pi insigni de països externs al 
sistema OCDE, com és el cas de Nova Zelanda. 
Durant aquests anys des del Consorci Forestal de 
Catalunya s’ha treballat per declarar rodals selectes 
i fonts llavoreres d’aquesta espècie amb l’objectiu de 
l’autoproveïment amb la producció de la zona.
Cal recordar que Catalunya està lliure de Fusarium 
circinatum, el xancre resinós dels pins que afecta 
greument les masses de pins del nord de la Península. 
Tot i aconseguir l’aprovació d’aquestes zones de 
recollida de llavor amb garanties de qualitat i sanitat 
de la llavor, la realitat és que la gran demanda de 

planta supera la capacitat de producció d’aquests 
rodals. Després de reunions al DARP i al MAGRAMA, 
on des del Consorci Forestal es va exposar la necessitat 
i la mancança existent de llavors d’aquesta espècie 
per a les reforestacions, i gràcies a la col·laboració 
de l’Área de Plantas de Vivero y Recursos Fitogenéticos 
de la Subdirección General de Medios de Producción 
Agrícolas y Oficina Española de Variedades Vegetales 
del Ministerio de Agricultura, s’ha aconseguit que 
la UE autoritzi de forma temporal la importació 
de llavors de pi insigni per un període de 5 anys. 
Finalment, fa unes setmanes el Consorci va obtenir la 
primera autorització estatal per importar llavor de pi 
insigni i ja en té de disponible.

Cercant productes alternatius al metil-tiofanat en el 
tractament contra l’escaldat de l’alzina surera

Alerta davant la possible estafa de l’asfaltat de camins o 
finques a baix preu 

El Consorci Forestal obté autorització per importar llavor 
de pi radiata de Nova Zelanda 
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El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació va modificar, en data de 8 de juny, 
les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal 
sostenible en el marc del Programa de desenvolu-
pament rural de Catalunya 2014-2020, incorporant 
diverses propostes fetes des del Consorci Forestal.

Es tracta de l’increment del finançament IOFs al 
75% + 5% en ENPs, el fet de no limitar ajuts a la 
GFS a la Xarxa Natura 2000 (tot i que sí que que-
den limitats a espais protegits en general i zones 
de muntanya), alhora que s’eviten les restriccions a 
ajuts a les agrupacions de productors. 

Les entitats forestals d’àmbit 
estatal s’han unit per elabo-
rar un resum del que supo-
sen els nostres boscos, de la 
riquesa que en molts sentits 
poden aportar a la societat i 
per definir una proposta de 
cinc punts d’actuació pri-
mordials per als primers cent 
dies de govern que seran en-
viats a totes les formacions 
polítiques amb representació 
parlamentària, a comunitats 
autònomes i a Isabel García 
Tejerina, ministra en funcions 
del MAGRAMA, entre altres.

Podeu trobar el document, 
signat per COSE, organitza-
ció dins la qual s’hi troba 
el Consorci Forestal, titulat 
“Cinco medidas prioritarias 
en nuestros bosques para 
el nuevo Gobierno”, al web 
www.forestal.cat.

El PDR 2014-2020 incorpora les propostes del Consorci 
Forestal

Cinc mesures prioritàries als nostres boscos per al nou 
govern espanyol 

Una delegació del Consorci Forestal va participar el 
dimarts 12 de juliol a la presentació de la iniciativa 
“Taps de Finca” al Celler Masia Serra, organitzada 
pel Consell Regulador de la DO Empordà i l’Institut 
Català del Suro. 

Aquesta iniciativa, que compta amb el suport del 
Consorci, pretén posar en valor la confluència sin-
gular del suro i la vinya en un mateix territori, que 
és l’Empordà, i contribuir especialment a recuperar 
l’explotació del suro autòcton. 

Presentació de la iniciativa “Taps de Finca” a Cantallops
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Fotografia 1. Celebració de la jornada ‘Compartir el 
territori: quin futur hi té la caça’, celebrada a Solsona 
(Font: cinegeticat)

Compartir el territori:

quin futur té la caça?
l passat 31 de maig, 
el Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya, 

juntament amb la Societat de 
Caçadors de Solsona i Comarca, 
i amb el suport de Cinegeticat, 
Minuartia i la Universitat de 
Lleida, es va organitzar una 
trobada del món cinegètic amb 
l’objectiu de debatre els grans 
reptes del sector. Aquesta jor-
nada, que era la tercera del 

que té la caça per a la societat, sobretot la societat 
urbana. Cal evitar afegir burocràcia a una activitat ja 
molt regulada o que, en qualsevol cas, no sigui una 
barrera d’entrada per als nous caçadors. El cost de 
l’activitat no és una barrera d’entrada.

No només l’Administració responsable de la gestió 
cinegètica ha d’implicar-s’hi sinó també altres de-
partaments de la Generalitat: Ensenyament, Salut, 
Medi Ambient, Cultura, etc. I també els ajuntaments. 

Si considerem la feina d’extrema utilitat que fa el 
col·lectiu per a la societat, és molt desconcertant que 
el 95% dels directors d’escoles neguin la possibilitat 
que algú pugui anar-hi a explicar la gestió cinegèti-
ca. És molt important fer un projecte pedagògic que 
informi de la importància i dels beneficis de la caça.
Cal revertir l’absolut desconeixement que tenen els 
mitjans de comunicació de l’activitat cinegètica.

Ús i comercialització de la carn 
Fa falta formació sobre manipulació, qualitat i con-
trol sanitari. La feina que s’ha començat a fer des de 
l’Administració i les federacions s’ha de sistematitzar 
i reforçar en paral·lel amb un pla estructurat per a 
la comercialització de la carn salvatge. La regulació 
sanitària és crucial i la certificació dels operadors 
de la cadena hauria de ser obligatòria per garan-
tir la traçabilitat completa de la carn. Encara hi ha 

cicle de conferències anuals sobre la modernització 
de l’activitat cinegètica a Catalunya, va tenir un gran 
èxit de participació i va constatar que aquests es-
pais de debat anuals del sector són els que ajuden 
a consolidar els projectes de futur. Catalunya no té 
llei pròpia en matèria de caça, tot i tenir transferi-
des les competències. La llei de caça estatal del 1970 
segueix el marc normatiu, regulat a través d’ordres i 
decrets de la Generalitat. El món cinegètic, però, està 
avui en dia en plena transformació i sotmès a grans 
reptes. Aquesta jornada tenia l’objectiu d’explorar les 
grans orientacions que podria tenir una futura llei de 
caça de Catalunya. Una de les qüestions més inno-
vadores i interessants que es van tractar va anar de 
la mà de Julian Caldú (UdL), qui va presentar el seu 
treball sobre l’estimació del valor econòmic de la caça 
a Catalunya. Segons aquest, s’estima que el sector de 
la caça a Catalunya genera, anualment, al voltant de 
230 milions d’euros: 78 M€ en llicències i impostos, 
45 M€ en hostaleria, 40 M€ en combustible, 40 M€ 
en manteniment de vehicles, 30 M€ en armes i muni-
cions, 6 M€ en veterinaris, 4 M€ en comercialització 
de carn salvatge i 1 M€ en revistes i formació. A con-
tinuació s’exposa un resum de les impressions que es 
van intercanviar entre els assistents per a cada àrea 
temàtica. Properament es publicarà el document final 
de conclusions a la web de Cinegeticat. 

imatge i repte generacional 
En general, no s’entén la gestió del món rural: per què 
cal tallar arbres, per què cal caçar animals...? Costa 
atreure caçadors joves a causa de la imatge negativa 

Eduard Melero

Director de la 
Revista Cinegeticat

E
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partides de carn salvatge que escapen al control de 
l’Administració i ens hauria de preocupar. La qüestió 
del transport també s’hauria de regular perquè avui, 
amb el carnet de manipulador, no es pot transportar 
l’animal mort fins al punt de recollida. El problema de 
la fiscalització dels ingressos és relatiu, simplement 
obligaria les societats a contractar un gestor.

El consum de carn de caça s’hauria de treballar 
conjuntament amb el sector gastronòmic per valo-
ritzar-ne les qualitats (ecològica, saborosa, nutri-
tiva...). Generaria demanda i més incentius per als 
caçadors.

La gestió dels espais d’aprofitament lliure
D’alguna manera s’haurien d’eliminar, tot i que cap 
regulació hauria d’imposar un ús o un altre al propi-
etari. La regulació dels llindars de superfícies míni-
mes s’hauria de millorar.

Gestió i mitigació dels danys
S’haurien de reconèixer legalment les figures del cap 
de colla i cap de línia. Una altra figura interessant seria 
la del caçador expert, amb la possibilitat d’aprofitar els 
guardes existents. Que les societats tinguessin perso-
nes altament qualificades que poguessin actuar si es 
dóna el cas.
S’han de replantejar les zones de reserves dins dels 
Espais Naturals Protegits, que avui en dia empitjoren el 
problema. La regulació s’ha de fer per unitat territorial 
física, no per límits polítics del territori.
Sobre els canvis de modalitat, l’Administració va do-
nant eines, com ara l’acostament. Però hi ha encara 
poques àrees privades que acceptin caçar així. S’hauria 
de poder disparar des de les zones de seguretat, sempre 
que s’estigui d’esquena al camí o a un edifici.

Les franges de seguretat antiincendis en urba-
nitzacions i nuclis antics poden servir de referència 
també. Així mateix, s’hauria de possibilitar l’ús de 
noves tècniques: silencia-
dor en zones periurbanes, 
poder caçar amb rifles, 
amb radars o amb visió 
nocturna.
S’han d’elaborar cen-
sos i fer-los sovint per tal 
d’adaptar la gestió a cada 
animal i situació. Des del 
cos d’Agents Rurals s’es-
tan posant a disposició de 
tothom una sèrie de recur-
sos per a millorar aquesta 

situació i reduir danys. Els llocs on hi ha hagut una 
millora manifesta són aquells on s’han unit pagesos, 
associacions de caçadors i alcaldes.

assegurances
La Llei del 1970 preveu una assegurança obligatòria 
que només cobreixi els danys personals, amb un 
import que s’ha de revisar fortament a l’alça. 

residus de senglars
Falta regulació en aquest àmbit. L’Administració po-
dria contractar contenidors especials, amb un punt de 
recollida comarcal a la carretera principal. Caldria la 
implicació i col·laboració de les societats. Si l’animal 
es deixa al bosc i està contaminat per triquina, la ma-
laltia s’estén molt ràpidament. I pel que fa a la salut 
humana, és també un perill.

Flexibilitat de la normativa
És important contemplar bé tot l’espectre casuístic 
per tal de poder crear una llei flexible que pugui apor-
tar el màxim de solucions davant diverses situacions. 

a. La llei hauria de considerar regulacions sobre la 
seguretat, amb variants segons els casos. 

b. S’hauria d’estar al dia de les regulacions sobre les 
armes, calibre, munició, etc., contemplar les novetats 
i integrar les millores. 

c. S’hauria de regular l’ús del silenciador per tal 
d’evitar alarmes, especialment en nuclis urbans.

d. S’hauria de ser menys restrictiu amb el nombre 
de participants en les caceres conjuntes (cal recordar 
que aquest tipus d’activitat és la més efectiva). 

e. S’haurien de poder autoritzar més caceres con-
juntes nocturnes (única solució per a la plaga de co-
nills a les terres de Lleida, per exemple).

f. S’haurien de poder fer concessions excepcionals 
amb una perspectiva preventiva per evitar danys 
greus (el cas del cabirol que malmet els brots tendres 

La revista de caça 
de Catalunya

cinegeticat.cat

Omple el formulari web a cinegeticat.cat 
i subscriu-te a la revista (7 revistes/any).
La rebràs directament a casa! Ara per només: 40€

l’any!

 També ens trobaràs en digital a @cinegeticat
facebook.com/Cinegeticat

©
 M

ikel A
rrazola



catalunyaforestal
Setembre de 2016

12caça

de plantacions, un dany anunciat que pot comportar 
una pèrdua econòmica realment alta).

g. S’hauria de valorar de nou la possibilitat de cre-
uar i actuar en espais naturals protegits, pel fet que 
molts són la font del mal que es pretén combatre. És 
important que hi hagi una transparència dels plans de 
gestió d’aquests espais.

h. Potenciar les actuacions quirúrgiques enfocades 
a assolir els objectius dels plans tècnics. Aquestes ac-
tuacions normalment són caceres conjuntes de gran 
efectivitat.

i. Regular la normativa sobre l’ús de gossos de caça 
per tal que se’n pugui fer més ús, especialment en 
situacions de risc.

j. Considerar el propietari com un element impor-
tant en la presa de decisions d’una determinada situ-
ació que requereixi activitat de caça.

Flexibilitat en períodes de caça
S’haurien d’adaptar els dies hàbils segons l’espècie i 
l’orografia de cada territori, i regular-los en funció del 
nombre de caçadors en una zona. Falten dades fiables 
per fer una bona resolució de caça per a l’any següent 
quan encara no s’ha acabat l’any actual. Sorprenen 
a vegades a l’alça i a la baixa els censos en les àrees 
privades; potser no es fan amb prou rigor. Els Plans 
Tècnics haurien de reflectir una realitat objectiva. 

Fer-los per in-
ternet facilita-
ria la operativa. 
Seguint la nor-
mativa europea, 
el període hàbil 
s’hauria de reduir 
com a mínim una 
setmana per no 
caçar abans de la 
migració prenup-
cial. La protecció 
de l’agricultura 
hauria de ser un 
capítol impor-
tant d’una Llei de 
Caça. 

En relació amb 
les llicències, 
com en el cas de 
la pesca, potser 
es podrien eme-
tre llicències per 
dies. 

en general
S’ha de tenir en compte la gran diversitat de ter-
ritoris presents a Catalunya i l’estructura de la 
propietat del sòl, que és majoritàriament privada. 

S’haurien de plantejar unitats territorials de gestió 
cinegètica en l’àmbit de conques, valls, massissos; 
els vedats actuals són massa petits i fragmentats. 
S’ha de gestionar una comunitat més que no pas 
zones. Dues zones veïnes que no s’entenen generen 
problemes. Els caçadors haurien de tenir més pes 
en les reunions de les administracions públiques. 
La implicació de l’Administració i dels diferents 
partits polítics és clau per gestionar el canvi ne-
cessari. La divisió actual tan àmplia entre serveis 
públics de gestió del món rural és un fre i un factor 
d’incertesa jurídica i pràctica. La regulació actual 
està més centrada en la caça major, però hauria de 
contemplar, en igualtat de condicions, caça major i 
caça menor. Una llei de caça hauria d’estar relaci-
onada amb una llei de fauna i forests, que englobi 
en un sentit més ampli totes les responsabilitats, 
rols, actuacions, tècniques, professionals, càrrecs, 
etc. Els caçadors no poden ser els únics gestors de 
la fauna cinegètica.

Fotografia 2. Cacera del senglar (Font: Cinegeticat)
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dis forestals; la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures 
de prevenció dels incendis forestals en les urbanit-
zacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions situats en terrenys forestals, i  el Decret 
123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció 
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana.  

D’acord a aquestes normes, els propietaris de les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificaci-
ons i les instal·lacions que estan situades en terrenys 
forestals o en la franja de cinc-cents metres que els 
envolta, han de complir determinades mesures de 
prevenció d’incendis forestals, entre d’altres, assegu-
rar l’existència d’una franja exterior de protecció de 
com a mínim vint-i-cinc metres d’amplada al vol-
tant, “... lliure de vegetació seca i amb la massa ar-
bòria aclarida, que compleixi les característiques que 
s’estableixin per reglament”.

Si la urbanització és de nova creació, la mateixa 
normativa estableix que 
aquesta franja protectora 
s’ha de realitzar en terrenys 
del propi àmbit urbanístic 
i, per tant, no afecta els 
terrenys veïns. Així ho va 
confirmar el Tribunal Su-
perior de Justícia de Cata-
lunya en la seva sentència 
de 7 de gener de 2009, jus-
tificant-ho en què al capda-
vall, es tracta que els matei-

La compensació als propietaris

de les urbanitzacions
per les franges de protecció

ovint se’ns planteja 
quins són els drets 
que tenen els propie-

taris del sòl forestal quan en el 
seu terreny l’Ajuntament pro-
cedeix a implantar-hi franges 
de protecció contra incendis 
per a les urbanitzacions con-
frontants.

El marc legal el constituei-
xen el Decret 64/1995, de 7 de 
març, pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incen-

S

Jordi Salbanyà

Advocat

xos propietaris de l’àmbit urbanístic per desenvolupar 
han de suportar aquesta obligació com a pròpia.

El problema esdevé normalment quan aquesta franja 
de protecció cal establir-la en urbanitzacions ja pree-
xistents – i també en les edificacions i les instal·lacions 
en sòl forestal-, i afecta a terrenys forestals propietat 
d’altres persones. En aquest supòsit es planteja una 
col·lisió d’interessos, entre els drets dels propietaris 
de les urbanitzacions i les edificacions que han de ser 
protegides, i els drets dels propietaris del sòl forestal 
confrontant en què cal executar la franja protectora, 
i que per tant són terrenys que no pertanyen a la ur-
banització. 

Alguns municipis solen tirar pel dret i resolen el con-
flicte dictant una ordre d’execució al propietari del 
terreny forestal per a que conservi la franja de protec-
ció en els termes d’aquesta regulació específica. Altres 
municipis creuen ser més generosos, i el que fan és 
executar els treballs, cobrant o no als propietaris de 
les urbanitzacions, i oferir als propietaris forestals el 
dret a recollir la fusta un cop talada, entenent que amb 
això ja compensen els seus drets.

Al nostre entendre aquestes actuacions municipals 
són totalment contràries a Dret i cal recorre-les, per-
què la implantació de la franja de protecció de la urba-
nització excedeix del deure ordinari de conservació de 
la massa forestal que té el propietari, ja que es tracta 
d’una obligació específica que la llei imposa als propi-
etaris de la urbanització beneficiària però no pas als 
propietaris dels terrenys forestals. 

Per resoldre el problema la llei estableix que a man-
ca d’acord entre els propietaris de la urbanització i el 



catalunyaforestal
Setembre de 2016

14legal

del sòl on s’ha de constituir la franja de protecció, 
cal la constitució d’una servitud forçosa per accedir 
a aquesta i fer-hi els treballs de neteja necessaris. La 
constitució d’aquesta servitud té la seva complexi-
tat que la llei no resol de manera clara, ja que si bé 
aquesta es remet a la legislació civil reguladora de les 
servituds forçoses, això dóna resposta a quin és l’ins-
trument jurídic que cal emprar,  però no a com aquest 
s’ha de materialitzar.

Quin és el procediment adequat? Dues són les vies, 
al meu entendre. La primera i més llarga, costosa i 
complexa, és que els propietaris de les urbanitzacions 
i edificacions exercitin les accions davant dels tribu-
nals de l’ordre civil, per a que aquests constitueixin la 
servitud – que equiparem a una servitud legal -, i en 
determinin l’abast i les indemnitzacions.  

La segona, i al meu entendre la que es derivaria 
d’una interpretació raonable de la norma i la que va-
lidà la sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de 9 de setembre de 2011, és la constitu-
ció de la servitud per part de l’Administració per via 
d’expropiació i a benefici i a càrrec dels propietaris 
obligats a implantar la franja (a semblança de les que 
es constitueixen per implantació de les línies elèctri-
ques, per exemple). 

Per això cal que el municipi aprovi el plànol de de-
limitació al que l’obliga la llei, situant les urbanitzaci-
ons, els nuclis de població, les edificacions i les instal-
lacions afectades i delimitant la franja de protecció; 
aquest serà és el títol que habilitarà la constitució de 
la servitud forçosa.

A manca d’acord entre les dues parts en conflicte 
sobre aquesta servitud, caldrà la instrucció per part 
de l’Ajuntament del corresponent expedient expro-
piatori, d’acord amb allò que estableix l’article pri-
mer de la vigent Llei d’Expropiació Forçosa de 16 
de desembre de 1954: “...se entenderá comprendida 
cualquier forma de privación singular de la propiedad 
privada o de derechos o intereses patrimoniales legíti-

mos, cualesquiera que fueren las personas o entidades 
a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya im-
plique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupa-
ción temporal o mera cesación de su ejercicio”.

I si l’Ajuntament no instrueix aquest expedient 
d’expropiació, correspon requerir-lo formalment i, 
davant la inactivitat, recórrer davant els jutjats de 
l’ordre contenciós-administratiu.

L’expedient expropiatori serà l’instrument per fixar 
la indemnització per part dels subjectes obligats, que 
segons la pròpia norma “..consisteix en el valor de la 
part afectada de la finca servent i la reparació dels 
perjudicis que el pas pugui ocasionar”. Indemnització 
que, per altra banda, és una conseqüència pròpia de 
la constitució de tota servitud forçosa, ja que segons 
l’article 566-10 del Codi Civil de Catalunya aquestes 
solament es poden establir si es produeix el pagament 
previ d’una indemnització igual a la disminució del 
valor de la finca servent afectada. 

La indemnització que pertoca al propietari forestal, 
tingui o no un instrument d’ordenació forestal apro-
vat, haurà de comprendre tant la pèrdua present de 
la totalitat dels aprofitaments forestals com a conse-
qüència de la neteja o aclarida per la constitució de 
la franja de protecció, com també i de manera molt 
especial, a mena de lucre cessant, la pèrdua de la pos-
sibilitat futura d’obtenir els esmentats aprofitaments 
forestals en el mateix terreny afectat que s’haurà de 
mantenir com a franja de protecció.

Només així, tramitant l’expedient d’expropiació i in-
demnitzant el dany emergent i el lucre cessant, s’ob-
tindrà la legítima reparació dels perjudicis que pateix 
el propietari d’un sòl forestal al qual se li impedeixen, 
de present i de futur, els aprofitaments forestals que 
legítimament li pertanyen, per mor de protegir contra 
els incendis uns terrenys de naturalesa urbana que li 
són limítrofes i aliens.
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reconèixer en la nota informativa que aquestes piles 
no poden auto-encendre’s, es limita la seva dimensió 
i situació, i sense que per elles mateixes impliquin 
cap perill, se les dota de mesures d’autoprotecció 
com si estiguéssim parlant d’activitats perilloses que 
poden generar un incendi forestal.

En el document s’especifica que les piles de més de 
100 m3 aparents formades per troncs, branques per 
ser processades o per les estelles generades:

hauran d’estar a més de 50 metres d’una edifica-
ció, hidrant, o punt d’aigua d’extinció d’incendis, i 
tampoc no podran estar sota línies elèctriques.

només podran romandre sobre el terreny durant 
la durada de la vigència de l’avís d’actuació. Un cop 
transcorregut aquest, els terrenys hauran de quedar 
en condicions tals que no comporti cap perill per la 
integritat de les masses.

en els municipis d’alt risc i durant tot l’any aques-
tes piles hauran de disposar de:

Noves condicions tècniques

en els aprofitaments forestals
en la gestió de piles de biomassa

l passat mes de maig, 
des del Departament 
d’Agricultura, Rama-

deria, Pesca i Alimentació es 
va enviar una nota informati-
va sobre les condicions tècni-
ques en la gestió de piles de 
biomassa en els aprofitaments 
forestals on es descriuen tota 
una sèrie de condicionants i 
limitacions a l’hora de fer piles 
de biomassa per a la seva pos-
terior trituració a bosc. Tot i 

E

Josep M. Tusell

Responsable tècnic 
del CFC

- una franja perimetral de 3m d’amplada, lliure de 
vegetació arbòria o matollar, i en el cas que no fos 
possible executar-la en algun dels seus trams, es podrà 
substituir per una àrea de baixa càrrega de combus-
tible de 25 metres d’amplada (400 arbres podats/ha) 
i lliure de restes de tallada amb reducció de matollar.

- una distància mínima, lliure de vegetació entre la 
pila i la calçada del camí forestal, de 2 metres.

- com a màxim una llargada de 50 m. Entre piles 
d’aquesta llargada hi haurà d’haver obligatòriament 
una franja de 3m lliure de vegetació, a fi i efecte de 
trencar la discontinuïtat entre les mateixes.

Des del Consorci, considerem que aquestes especifica-
cions i limitacions dificulten, i en molts casos impos-
sibiliten, els aprofitaments de biomassa en la majoria 
de finques forestals de Catalunya. Cal tenir en compte 
que les limitacions del preu de la biomassa amb des-
tinació industrial (la biomassa que es fa amb piles de 
capçades que es trituren a bosc), la principal destina-
tària d’aquesta nota informativa, obliga en qualsevol 
cas a limitar al màxim el moviment i maneig d’aquests 
materials. Les limitacions i condicions proposades en 
aquesta nota informativa limiten en gran mesura les 
possibilitats de realitzar aprofitaments amb aquesta 
finalitat degut a la manca d’espai en moltes explota-
cions forestals. 

En cas d’aplicar-se aquesta normativa tal i com està 
descrita, en moltes ubicacions (fotografia pàgina pos-
terior) no serà possible l’aprofitament per biomassa in-
dustrial i es pot veure afectada la viabilitat econòmica 
de l’aprofitament (aclarida i/o tallada de millora). En la 

Totalment restaurada 
i amb calefacció.

Situada entre 
Hostalric i Maçanet 

de la Selva.
Interessats truqueu 

a: 629 320 757

ES lloga 
MaSovErIa 
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mobilització de biomassa, la logística i el cost econò-
mic de la mateixa tenen un gran pes en la viabilitat 
econòmica final dels treballs. Per aquest motiu, i pel fet 
que desemboscar capçades a grans distàncies implica 
una despesa econòmica important (gran volum i poca 
densitat del producte), obligar o promoure la ubicació 
de piles de biomassa lluny de la zona d’explotació, i en-
cara més, voler-les ubicar lluny dels terrenys forestals 
pot esdevenir una càrrega econòmica massa feixuga 
que faci inviable l’explotació. Per altra banda, limitar 
el volum a 100 m3 aparents incrementa els costos fi-
xes d’estellar aquella pila. Actualment, les empreses 
que mobilitzen biomassa paguen menys per la biomas-
sa quan les piles estan per sota dels 300 m3 aparents. 
Pel que fa a les edificacions, cal restringir la definició 
d’edificació, doncs només té sentit en les edificacions 
establertes en els diferents plànols de delimitació de 
mesures de prevenció dels incendis forestals dels cor-
responents ajuntaments.

En el redactat de la proposta també es fa esment tant 
a la distància d’edificacions com a distàncies de sepa-
ració de les masses forestals. Cal tenir en compte que 
per a la operativitat en condicions de la maquinària per 
fer les piles (desembosc amb autocarregador i/o camió-
grua) com per fer la trituració (estelladora mòbil i tràiler 
pel transport) cal una superfície de treball àmplia que 
permeti la circulació i maniobrabilitat. Aquest fet, impli-
ca disposar de grans superfícies prop de la zona de tre-

balls forestals per 
poder disposar les 
piles de biomassa, 
fet que rarament 
es compleix en les 
explotacions fo-
restals. L’establi-
ment de distàncies 
de seguretat quan 
s’ha reconegut que 
les piles no tenen 
perill d’auto-en-
cendre’s, impliquen 
unes limitacions 
que poden portar 
fins a la inviabilitat 
econòmica de l’ex-
plotació. I encara 
més evident resulta 
la viabilitat econò-
mica si cal fer una 
franja de 25 me-
tres al voltant de 
les piles.

Per aquest motiu, des del Consorci proposem unes es-
pecificacions d’acord a la realitat del perill de les piles 
de biomassa i perquè a la pràctica sigui possible dis-
posar les piles de biomassa prop dels aprofitaments 
forestals.

Proposem que les limitacions siguin aplicables per 
a les acumulacions o dipòsits temporals de biomassa 
de més de 300 m3 aparents i que sempre que sigui 
possible, les piles s’ubiquin fora de terreny forestal ar-
brat i a més de 50 metres d’una edificació inclosa als 
plànols de prevenció d’incendis aprovats pels ajunta-
ments, hidrant, o punt d’aigua d’extinció d’incendis.

També es proposa limitar l’autoprotecció de les 
piles de biomassa a aquelles situades en zones amb 
perill de patir ignicions per altres usos o activitats, 
és a dir, les piles situades vora la xarxa pública de 
camins i camins principals oberts al públic i amb les 
mateixes condicions que les establertes en el Decret 
130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen me-
sures de prevenció d’incendis forestals en les àrees 
d’influència de carreteres. En aquests casos i només 
durant l’època de màxim risc d’incendi (15 de juny al 
15 de setembre), les piles hauran de disposar d’una 
zona de seguretat (franja perimetral de 1m d’amplada 
a partir de l’extrem exterior del camí, lliure de vegeta-
ció arbòria o matollar), i en el cas que no fos possible 
executar-la en algun dels seus trams, es podrà substi-
tuir per una zona de protecció (àrea de baixa càrrega 
de combustible de 2 metres d’amplada amb reducció 
de matollar).

Fotografia 2. Estellat de piles de biomassa en terrenys 
forestals.

Fotografia 1. Piles de biomassa en una finca forestal al 
Montnegre.
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LIFE-ECORWASTE
 Gestió integrada i sostenible del 
subproducte de la indústria surera

l programa LIFE és 
l’instrument de fi-
nançament de la Unió 

Europea (UE) en relació amb 
el medi ambient i el clima. El 
programa LIFE té per objectiu 
general contribuir a l’aplicació, 
actualització i desenvolupa-
ment de la política i la legis-
lació ambiental i climàtica de 
la UE, mitjançant el cofinan-
çament de projectes europeus 
amb valor afegit.

L’alzina surera és una espècie 

E subproducte (suro no taponable) es granula fins a 
obtenir un material amb un diàmetre de partícula 
que va de 0,25 a 8 mm i majoritàriament es gestiona 
com a residu orgànic, substrat agrícola o biocombus-
tible, o es destina a aplicacions de baix valor afegit 
que tenen una contraprestació econòmica reduïda. 
També podem considerar subproducte de l’elaboració 
de taps: el suro pelegrí (primera pela) i bona part del 
suro matxot (segona pela), ja que en les dues prime-
res peles de l’alzina surera no s’obté suro taponable.

Maria Verdum

Departament R+D+i 
de l’Institut Català 
del Suro

arbòria autòctona i exclusiva del bosc Mediterrani. 
Presenta un dels majors índex de biodiversitat ve-
getal del món i, a més, representa uns espais vitals 
per algunes espècies animals en perill d’extinció. Així 
mateix, la surera està relacionada amb importants 
funcions ecològiques com la conservació de sòls i la 
retenció del carboni  (les suredes un cop pelades i 
en fase de creixement del suro, absorbeixen entre 3 
i 5 vegades més CO2 que les suredes amb escorça). 
Per aquest motiu, els hàbitats amb alzines suredes 
figuren entre els més valuosos d’Europa i entren dins 
l’àmbit d’ampliació de la directiva d’Hàbitats de la UE 
(WWF, 2006). 

Les suredes cobreixen més de dos milions d’hec-
tàrees a tot el món, i aquestes produeixen més de 
200.000 tones de suro en brut per any. La UE  —i en 
particular els països del sud de la Mediterrània— és 
el major productor del món de suro. Més del 65% de 
l’àrea de cultiu i més del 85% de la producció es con-
centren a Portugal, Espanya, Itàlia i França. 

La indústria del suro genera una quantitat impor-
tant de subproducte forestal. A les fàbriques elabora-
dores de taps, només entre el 20-30% del suro adqui-
rit per aquestes empreses és apte per a l’elaboració de 
taps per a vi tranquil i discos per a vi escumós, la resta 
es tritura. Al voltant de 30% d’aquest material tritu-
rat no és utilitzat per la indústria elaboradora de taps 
i és considerat subproducte. Generalment, aquest 

Fotografia 1. Subproducte 
de la indústria surera

El projecte LIFE-
ECORWASTE Gestió 
integrada i sostenible 
del subproducte de la 
indústria surera s’im-
plementarà des del 
setembre del 2015 fins 
al desembre del 2018. 
Durant el projecte, la 
Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC), el 
Centre Tecnològic de 
Manresa (CTM), TYPSA, 
el Clúster Vitivinícola 
Català Innovi i l’Ins-
titut Català del Suro 

(ICSuro) investigaran dos sistemes de reutilització 
del subproducte de la indústria surera. D’una ban-
da, es construirà un aiguamoll híbrid artificial amb 
suro, que s’instal·larà a la planta de Codorniu de Sant 
Sadurní d’Anoia, i on es faran servir els subproduc-
tes de suro com a material granular absorbent per al 
tractament de les aigües residuals del sector vinícola. 
D’altra banda, es preveu la construcció d’una planta 
pilot de gasificació, al CTM de Manresa, per avaluar 
el potencial energètic de les diferents granulometries 
de suro. 

L’objectiu principal del projecte ECORKWASTE és la 
demostració de la viabilitat tècnica, mediambien-
tal i econòmica de la valoració del subproducte del 
suro. Es tracta d’utilitzar el subproducte de granulat 
de suro com a material biosorbent en aiguamolls per 
l’eliminació de compostos orgànics en un sistema 
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de tractament d’aigües residuals. Per altra banda, el 
granulat de suro s’utilitzarà com a substrat per a la 
valorització energètica en un procés de gasificació.

Fotografia 2. Prova pilot d’adsorció de contaminants 
amb subproducte de suro.

Fotografia 3. Aiguamoll experimental, estudi pre-
vi de la  Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 
Font: www.ecorkwaste.eu

La Dra. Patricia Jové, cap de l’àrea de R+D+i de 
l’ICSuro, va estudiar a la seva tesi— Caracterització 
del suro i subproductes de la industria surera valora-
ció d’aquests com a biosorbent d’hidrocarburs aromà-
tics policíciclics en aigües d’escorrentia (2015)— a la 
Universitat de Girona (UdG) les capacitats biosorbents 
del suro i va obtenir resultats molt favorables. Aquest 
fet i les col·laboracions amb la UPC van incentivar la 
creació i redacció de la part de l’ús de subproducte 
de suro en tractaments terciaris d’aigües del projecte 
ECORKWASTE.

L’ECORKWASTE té els següents objectius específics: 
 Prevenir, reutilitzar i valoritzar el subproducte de 

suro, segons les directius establertes en la Directiva 
2008/98/CE.

 Demostrar, a escala pilot, la viabilitat d’un siste-
ma d’aiguamolls híbrids construïts basats en l’ús del 
subproducte de suro granulat en el tractament de les 
aigües residuals agroindustrials (aigües residuals de 
la industria del vi).

 Demostrar, a escala pilot, que l’ús del subproducte 
de suro és adequat com a substrat per la producció 
de gas sintètic (syngas) en un sistema de gasificació.

 Reduir el consum energètic de les indústries del 
suro generant electricitat des del procés de gasifica-
ció. Aquest contribuirà en la implementació de la Di-
rectiva Marc 2009/28/EC d’Energies Renovables.

 Reduir el consum d’aigua de la indústria del vi 
fomentant el potencial de la seva reutilització, mi-
llorant la qualitat de l’efluent amb la implementació 
dels aiguamolls construïts (Directiva 2008/15/EC).

 Comparar la innovació i la sostenibilitat del siste-
ma d’aiguamolls construïts i sistema de gasificació, 
amb altres sistemes corrents usant els mateixos in-
dicadors.

 Disseminar els resultats del projecte ECORKWASTE 
per la reproducció, comercialització i màxima aplica-
ció de les tecnologies desenvolupades en el projecte, 
cap a altres experiències.

Actualment, tots els membres del projecte estan 
treballant i fent les proves experimentals per poder 
construir tant la planta pilot d’aiguamolls com la 
planta gasificadora al llarg del 2017. 

el departament de r+d+i del icSuro s’ocupa de fer 
un estudi d’adsorció amb subproducte de suro (gra-
nulat) de contaminants seleccionats i farà una carac-
terització fisicoquímica detallada del mateix. Aquests 
estudis de caracterització i absorció són imprescin-
dibles pel correcte disseny dels aiguamolls. L’ICSuro 
serà l’encarregat de gestionar l’obtenció i d’avaluar 
el subproducte que omplirà tant l’aiguamoll com el 
que s’utilitzà a les proves de gasificació. Juntament 
amb els altres membres del consorci LIFE, desenvolu-
parà les tasques de monitoratge de l’aiguamoll. 

Podreu trobar més informació del projecte a la web  
www.ecorkwaste.eu

Integrants del projecte LIFE ECORKWASTE.
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Els capçals talladors
en l’aprofitament forestal

urant els darrers anys 
estem veient que 
molts aprofitaments 

forestals comencen a meca-
nitzar-se una mica, potser de-
gut a una major demanda de 

productes fusters per diversos usos (serra i biocom-
bustibles). Per un costat sembla que el mercat dels 
biocombustibles és a l’alça (segons les dades del se-
guiment de l’Estratègia per promoure l’aprofitament 
energètic de la biomassa forestal i agrícola) i apa-
rentment la fusta comença a ser tendència en el món 
de l’arquitectura i construcció sostenible. Segons la 
FAO (Departament Forestal), l’ús de maquinària (cap-
çals talladors) en les operacions d’aprofitament ha 
augmentat considerablement en els països industri-
alitzats, especialment en el Nord i Centre d’Europa, a 
causa dels seus avantatges econòmics, ergonòmics i 
ecològics, i s’està convertint en una alternativa res-
pecte els aprofitaments tradicionals (xerrac/moto-
serra).

Segons Lliró O. (2013), a Catalunya hi ha 4 capçals 
processadors i 2 capçals talladors-acumuladors. En 
molts països aquest sistema mecanitzat de produc-
ció de fusta/biomassa és un mètode molt comú dins 
del sector forestal, trobant-ne en el mercat una gran 
diversitat de formats i marques. Normalment aquests 
elements tenen la funció de recollida de la fusta mit-
jançant el processat dels arbres incloent la tallada, 
desbrancat, trossejament, espuntament, escorçat i 
apilament dels rolls. La seva acció es complemen-
ta amb el desemboscat amb skidder o carregadors 
de troncs sobre remolcs especials, en els que també 
es poden incorporar elements per l’empacat de les 
restes de l’esporga. Aquests elements talladors es 
munten a l’extrem d’un braç articulat de condiciona-
ment hidràulic i giratori en un tractor, generalment 
amb transmissió hidrostàtica i una elevada capacitat 
de desplaçament per la forest (convencional de 4x4, 
de tres eixos amb articulació, de cadenes, i inclús en 
“retroaranyes”).

Existeixen tres tipologies de maquinària automo-
triu per a la tallada i processat de la fusta (Tolosa-
na et al, 2000): a) capçals talladors acumuladors, 

Pere Navarro

Àrea Aprofitaments 
Fusters i Biomassa
CTFC

b) capçals processadors i c) capçals talladors. També 
es poden trobar d) grapes amb una serra en paral·lel, 
que se solen emprar en treballs d’esporga o en tallades 
d’arbres de difícil accés a través d’un braç articulat. Els 
capçals talladors simples, sols disposen d’una grapa i 
un sistema de tall, normalment una serra de cadena 
(perpendicular a la grapa). 

Els capçals talladors 
acumuladors (Foto-
grafia 1) treballen amb 
la combinació de dues 
funcions: per un costat 
en l’abatiment de l’ar-
bre i per l’altre en l’api-
lament dels arbres que 
es van tallant, muntant 
feixos pel desembosc. 
Els elements que com-
ponen aquest capçal 
són: braços acumula-
dors, braços captadors 

i sistema de tall (disc de serra, serra de cadena, da-
lla, tisores o cisalla, guillotina). Aquest sistema es fa 
servir generalment per l’abatiment d’arbres de grans 
dimensions (Tolosana et al, 2000), però en els darrers 
anys alguns fabricants han començat a produir-ne per 
a l’aprofitament d’arbre sencer de petites dimensions 
per a la producció de biomassa amb fins energètics 
(Spinelli et al, 2006).  De fet alguns productors de 
maquinària ja disposen d’una varietat molt àmplia de 

D

Figura 1. Diferents capçals: a) tallador acumulador,  
b) processador, c) tallador i d) grapa amb serra.  
Font: Forest and Rangelands, 2015.

Fotografia 1. Capçal tallador 
acumulador (Navarro, P.  
2014)



catalunyaforestal
Setembre de 2016

21 maquinària

talladors-acumuladors, tan sols cal anar al catàlegs 
dels principals productors. Tot i així, aquest sistema 
encara està per analitzar a nivell de rendiments. Apa-
rentment podria ser una bona eina per aprofitaments 
en regenerat de pi o en forests amb diàmetres petits.

El capçal processador és una eina que realitza les 
funcions de tall, esbrancat i trossejat (Fotografia 2). 
L’element de tall, que s’encarrega de l’abatiment, 
trossejament i espuntament, es tracta d’una espasa de 
xerrac amb cadena accionada per un motor hidràulic 
amb un eficient sistema de greixatge. Disposa d’uns 
rodets d’alimentació que desplacen l’arbre per l’inte-
rior del capçal en tots dos sentits i ganivetes paral-
leles al roll per l’esbrancament. Altrament també té 
unes grapes per mantenir la posició del tronc mentre 
es talla. Alguns capçals tenen incorporats sensors de 
diàmetre així com rodetes per mesurar la longitud del 
roll. És molt típic veure’l treballar en forests amb peus 
de diàmetres i longituds similars i amb condicions fi-
siogràfiques de pendents suaus, on es troba el màxim 
del seu rendiment (Tolosana, E. 1999). 

Als boscos del nord i centre d’Europa se solen tro-
bar els capçals processadors, ja que donen molt bons 
rendiments (Figura 2) en l’obtenció de rolls per serra, 
sempre i quan els pendents siguin suaus. 

Als boscos catalans es poden trobar capçals tre-
ballant, on les condicions ho permeten, però encara 
resulta difícil trobar-los de forma corrent, ja que les 
nostres muntanyes, en molts casos, no permeten la 
seva mecanització i encara manca una mica de co-
neixement en aquest tipus de maquinària. Tot i així, 
i donada la varietat de capçals existents, encara es 
podria incrementar l’ús d’aquestes eines.

prova pilot amb capçal tallador acumulador
Amb la col·laboració de BOSCAT, l’Associació de 
Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, el CTFC i 
l’empresa Germans Miralda, en el marc del projecte 
PROFORBIOMED, durant el 2013 i principis de 2014 es 
varen realitzar unes proves pilot amb un capçal talla-
dor acumulador (marca Naarva EH28) muntant sobre 
una retroexcavadora de cadenes petita (Fotografia 3). 
L’objectiu era estimar els possibles efectes en la millo-
ra del rendiment de la seva extracció i poder calcular 
els costos associats. Els resultats de la fase de tallada 
i apilament van resultar força heterogenis. La tallada 
i apilament mecanitzat, en una única operació amb 
el capçal tallador-acumulador, va tenir un rendiment 
discret, calculat en 2,3 t/h productiva en l’aclarida 
de plançoneda (López I., 2014). Segons Spinelli et al 
(2007), els rendiments de treball d’un capçal tallador 
i acumulador poden estar entre 4 i 8 t/h per arbres de 
petites dimensions, depenent de les característiques 
de l’aprofitament. Els millors resultats, segons l’article 
publicat per Spinelli et al., es varen obtenir en plan-
tacions forestals on era més fàcil la maniobrabilitat. 

estudis de rendiment amb capçal processador
Respecte als capçals processadors es pot trobar una 
mica més de referències de rendiments, respecte als 
talladors-acumulador de petites dimensions. És rela-

Fotografia 3. Capçal tallador acumulador sobre retro-
excavadora de cadenes petita (Lopez, I. 2013)

Figura 2. comparació dels rendiments entre tallada ma-
nual amb motoserra (chainsaw) i tallada amb capçal 
processador (harvester). Font: Wöll and Jónsson, 2009.

Fotografia 2. Capçal processador en bosc de pi roig (Na-
varro, P. 2010)
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tivament fàcil trobar publicacions en aquest sentit 
al nord i centre d’Europa. De fet països com Suècia, 
Finlàndia i Àustria tenen aquest sistema molt consoli-
dat com eina en la fase d’abatiment. En un estudi re-
alitzat a la regió Provence-Alpes-Côte d’Azur, també 
en el marc del Projecte PROFORBIOMED, el rendiment 
mitjà obtingut de la tallada (fusta curta) va ser de 
83,6 m3/dia (10-11 m3/h productiva); utilitzant com 
a capçal processador el Ponsse Ergo (Fotografia 4). 

Una altra prova de les realitzades a França (projecte 
PROFORBIOMED) al municipi de Rognac, va consistir 
en aclarides en una massa de 13,5 ha de Pinus hale-
pensis amb una densitat inicial de 800 – 2000 peus/
ha, i d’edats variades entre 10 i 70 anys. El mètode 
d’aprofitament utilitzat va ser el d’arbres sencers, on 
la tallada es va realitzar amb un capçal Moipu 300, 
amb tall amb cisalla, que va treballar amb un rendi-
ment de 63,2 t/dia (8-9 t/h productiva).

Cal remarcar un article (Johansson, J. 1996) on s’estu-
diava l’ús d’aquests capçals amb maquinària agrícola 
i comparava els resultats amb capçals sobre maqui-
nària forestal. Els resultats d’aquest estudi mostraven 
que la productivitat total estava al mateix nivell entre 
les diferents maquinàries, i les possibles diferències 
entre capçals sobre tractors agrícoles i capçals sobre 
tractors forestals són únicament les relacionades amb 
el propi capçal que s’empri.

Per altra banda es tendeix a pensar que els cap-
çals de grans dimensions solen obtenir millor rendi-
ments de treball que els petits. Aquesta afirmació no 
és totalment clara, de fet un estudi realitzat al Japó 
comparant grans i petits capçals va demostrar que no 
existien diferencies significatives entre ells (Iwaoka et 
al, 1999), i a més, segons l’estudi, es concloïa que els 
capçals petits podien ser d’interès per a la reducció 
dels possibles danys que podien ocórrer sobre la mas-
sa romanent, així com per a la millora de la manio-
brabilitat a bosc.

Ara bé, segons part de la bibliografia consultada, el 
factor més important en l’ús d’aquest tipus de mà-
quines és l’experiència de l’operador i/o treballador, 

així com la seva formació específica en el maneig de 
vehicles forestals. Quasi tots els autors, dels articles 
consultats, coincideixen que l’habilitat, experiència i 
competències dels conductors i operadors és un fac-
tor limitant en l’obtenció de bons rendiments.

És de concloure que seria interessant tenir dades 
de rendiments d’aprofitaments d’aquest tipus de ma-
quinària a Catalunya i veure la seva viabilitat i po-
tencialitat en la gran part de les masses arbrades que 
hi tenim. De l’estudi realitzat al 2013-2014, amb un 
capçal tallador-acumulador, en tenim algunes dades 
però caldria analitzar-lo més detalladament amb un 
major nombre d’hores de treball així com estudiar el 
grau d’incidència de l’experiència de l’operador i/o 
treballador amb aquest tipus d’eina. 

Fotografia 4. Capçal processador Ponsse Ergo (López, I. 2014)
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Aclarida de millora mecanitzada
en un bosc de pinassa

introdUcció  
La mecanització de treballs 
silvícoles és un mètode molt 
utilitzat en l’execució de rom-
pudes o tallades arreu. Tot i 
això, tal com s’ha comentat 
a l’article anterior, també s’ha 
de valorar la seva utilització 
per a altres tipus de tallades 
en aquelles masses que per 
les seves característiques sigui 
possible. Així, variables com el 
pendent, l’existència d’un mí-
nim de vies d’accés, així com 

la densitat inicial i el diàmetre mig de l’arbrat, són 
determinants per optimitzar els treballs. 

En aquest sentit, es presenten els resultats d’una 
aclarida de millora en una massa d’estructura semi-
regular de pinassa al Solsonès, realitzada mitjançant 
processadora i autocarregador, comparada amb els 
treballs manuals realitzats al voltant on no s’ha con-
siderat adient l’entrada de la maquinària.

L’actuació s’emmarca en la gestió integral de fin-
ques impulsada per la Cooperativa Serveis Forestals, 
que permet als titulars dels terrenys disposar d’un 
equip tècnic professional que realitza totes les funci-
ons de gestió durant l’aprofitament, des dels tràmits 
i permisos, cartografia detallada de les superfícies 
d’execució, elaboració dels contractes amb l’empresa 
de serveis forestals que realitza l’actuació, classifica-
ció del producte, transport de la fusta, entrada a in-
dústria, fins a la presentació del balanç econòmic per 
a la propietat, considerant els rendiments obtinguts. 

deScripció de la Finca
La finca Can Blanch es troba situada al terme muni-
cipal de Clariana de Cardener (Solsonès-Lleida), i dis-
posa de Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, amb 
una superfície ordenada de 102,44 ha. Les espècies 
arbòries predominats són la pinassa (Pinus nigra sp. 
salzmannii), el roure (Quercus faginea) i la carrasca 
(Quercus ilex sp. ballota).

Els treballs forestals s’han realitzat en les unitats 
d’actuació 5 i 8, en una zona molt planera i pròxima 
a la planta de tractament de residus de Clariana de 
Cardener i la carretera C-55.

Josep Capó

Tècnic Forestal
Cooperativa  
Serveis Forestals

dadeS inicialS
En la unitat 5 predomina una massa homogènia de 
pinassa amb excessiva densitat inicial, on s’intercalen 
bosquets de plançoneda alta amb major densitat en-
cara i arbres pare dispersos (40 m d’alçada i 45-60 
cm de diàmetre). A la massa homogènia i als rodals 
d’arbres pare s’ha realitzat una aclarida de millora, 
principalment de forma mecanitzada, mentre als bos-
quets de plançoneda s’hi han fet treballs de millora 
(aclarida de plançoneda) amb sistema tradicional, de 
forma manual.

La unitat 8 es caracteritza per ser una massa mixta 
de carrasca i roure amb pinassa com espècie acompa-
nyant (veure Taula 1). Per l’elevada densitat de rebrots, 
els treballs d’aclarida en tota aquesta unitat s’han exe-
cutat manualment. 

Així, els treballs d’aclarida s’han executat en una su-
perfície total de 12,3 ha. D’aquesta superfície, en unes 
5 ha s’ha fet amb mitjans mecànics, i en 7,3 ha s’ha 
fet manualment (5,8 ha d’aclarida de millora i 1,5 ha 
d’aclarida de plançoneda). Per tant, la superfície total 
dels aprofitaments (aclarida de millora) és de 10,8 ha.

aclarida de Millora
S’ha extret un volum total de 982,62 t, classificant fins 
a 7 productes de fusta diferents, 4 per mètode meca-
nitzat i 3 manualment (veure Taula 2):

- Amb processadora i autocarregador (mecanitzat): 
serra embalatge (2,10 m i 14 cm punta), serra especial 
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(3,10 m i 30 cm punta), pal (mínim 6 m i 8 cm punta) 
i trituració (2,3 m i 6 cm punta).

- Amb sistema tradicional (manual): serra embalat-
ge (fusta llarga i 14 cm punta), llenya carrasca i llenya 
roure (ambdues a 2,5 m i 6 cm punta, però separats 
a carregador per el seu preu de mercat diferenciat).

Per l’actuació de la processadora s’ha deixat l’arbrat 
en franges de 15 m d’amplada mitjana, fixant els car-
rers de treball amb una amplada de 4-5 m i establint 
un criteri de tallada amb un espaiament de 3-3,5 m 
entre peus (uns 800-950 peus/ha de densitat final).
La processadora ha dedicat 15 jornals per l’obertura 
de carrers, la classificació de productes i l’apilat de 
la fusta a punt per l’extracció amb l’autocarregador. 
El rendiment per tant, ha estat de 49,08 t/dia. Tot i 
això, per les dificultats en l’especialització i la poca 
maquinària disponible per realitzar aquestes tasques, 
en aquest cas va ser necessari el suport d’un peó fo-
restal per ajudar en la tallada de la fusta entre carrers 
i facilitar les tasques a la processadora. 

 autocarregador John Deere 1110D, de 3,00 m d’am-
plada i 11,40 m de llarg (caixa de 3x4,5m) amb cabina 
giratòria i braç telescòpic de 7,5 m. Pot realitzar el 
desembosc de fins a 11 t de fusta ja tallada a mida 
o llarga.

L’autocarregador ha realitzat l’extracció de la fus-
ta classificada per la processadora a un carregador 
situat a la mateixa finca i pròxim als treballs, per 
facilitar les tasques d’apilat i càrrega dels camions 
de transport, tot i que en alguns casos s’ha realitzat 
la descàrrega directament a sobre la plataforma de 
transport del camió, sense fer l’apilat al carregador. 
Per aquestes tasques, l’autocarregador s’utilitza uns 
dies posteriors a la processadora, dedicant finalment 
10 jornals pel desembosc, l’apilat i càrrega al punt de 
transport, amb un rendiment, per tant, de 73,61 t/dia.

Taula 2. Resum d’aprofitaments per producte i per sis-
tema utilitzat, incloses les despeses.

 Sistema
MecanitZat

 Sistema
ManUal total %

Superfície (ha) 5,00 5,80 10,80
Serra curt (t) 183,22 - 183,22 19%
Serra especial (t) 60,26 - 60,26 6%
Serra llarg (t) - 144,56 144,56 15%
pal (t) 85,64 - 85,64 9%
llenya Qi (t) - 66,99 66,99 7%
llenya Qf (t) - 34,94 34,94 3%
trituració (t) 407,01 - 407,01 41%
total (t) 736,13 246,49 982,62
total (%) 75% 25% 100%
t/ha 147,23 42,50 90,98
despeses (€/ha) 3.240 1.153 *3.045,58
despeses (€/t) 22 27 *38,12

*considerant toteS les despeses (seguiment, treballs, 
desembosc, treballs de millora, tractament de restes i 
transport a indústria)

treballs mecanitzats. S’han realitzat per l’empresa 
Explotacions Forestals M. Bautista SL, mitjançant: 

 processadora Timberjack 1070D, de 2,80 m d’ampla-
da i 6,6 m de llarg (distància entre roda davantera i 
part posterior), equipada amb braç telescòpic de 10 m. 
El capçal de tall disposa de doble làser que permet 
l’amidament del diàmetre i longitud del tronc amb 
un diàmetre màxim de tallada de 60 cm. Un cop ta-
llat l’arbre per tal de maximitzar la productivitat, i 
en base a les mesures predefinides al software que 
incorpora, es realitza la classificació del producte 
maximitzant el rendiment econòmic (per exemple es 
prioritza si la llargada i diàmetre permeten obtenir un 
pal, o bé se’n pot obtenir varies trosses per serra i la 
resta a trituració....). 

Taula 1. Estat inicial de la massa 
Ua sp di aB dm ei

5
Pn 2.149 42,8 15 252,03

Qf-Qi 124 1,0 10 6,04

8
Qi 1.365 12,67 10,7 86,34
Qf 467 6,9 13,2 34,51
Pn 219 10,78 24,3 49,51

sp: espècie (pn-pinassa, Qf-roure, Qi-carrasca); di: den-
sitat inicial (peus/ha); aB: Àrea basimètrica (m2/ha); 
Dm: Diàmetre mitjà (cm); Ei: Existències inicials (m3/ha)
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treballs manuals. S’ha disposat d’una colla forma-
da per un grup de 3-4 peons forestals amb xerrac, 
tractor forestal i un matxo per fer el desembosc de la 
fusta fins a carregador.

aclarida de planÇoneda i tractaMent de 
reSteS
Als bosquets de plançoneda (1,5 ha) amb abundant 
regeneració de pinassa, s’han destinat 10 jornals per 
aclarida exclusivament de millora (peus trossejats a 
0,5-1 m i deixats a terra). Alhora, s’han destinat 3 jor-
nals en unes 0,6 ha, pel tractament manual de restes i 
capçades vora els camps de cultiu i camins.

Aquestes actuacions de millora s’han fet sense dis-
posar d’ajuts a la gestió forestal sostenible, restant 
per tant, part del benefici de l’actuació provinent de 
la resta de superfícies i en pro de la millora de la mas-
sa en aquests bosquets i la millora per a la prevenció 
d’incendis.

També s’han deixat uns 10 exemplars dispersos 
d’arbres pare (0,8 peus/ha) com a posadors d’ocells 
que freqüenten l’abocador i algunes estaques (peus 
morts en peu).

reSUltatS i diScUSSió
El balanç econòmic per a la propietat ha estat d’uns 
873 €/ha de benefici net. Pel seguiment dels treballs 
s’hi ha destinat un 5% del cost total, mentre el trans-
port ha suposat el 30%, l’actuació mecanitzada el 
43% (ja que correspon al 75% del volum extret), la 
tallada tradicional ha representat un cost del 18% 
i els jornals per treballs de millora un 4%. El cost ha 
estat de 5 €/t menys pel sistema mecanitzat, tot i 
que el cost €/ha ha estat major (per la diferència del 
volum extret per ha). 

Tota la fusta de trituració s’ha destinat a la pape-
rera de Saint Gaudens a França, els pals a Callús i la 
serra d’embalatge s’ha comercialitzat a una indústria 
local. Les llenyes s’han venut directament a carrega-
dor a una empresa local.

L’aprofitament mecanitzat ha suposat l’extracció de 
més del 50% de la massa inicial, tot i que amb la 
densitat i estructura finals no es preveuen problemes 
d’estabilitat.

La poca maquinària disponible, l’especialització i 
experiència dels seus operaris, el component siste-
màtic en els treballs mecanitzats i un bon plante-
jament inicial, són els elements clau en aquests ti-
pus d’aprofitaments. Així, una major experiència per 
part de l’operari de la maquinària, juntament amb 
una bona coordinació i entesa amb el tècnic respon-
sable de la direcció dels treballs, combinat amb un 
marcatge previ del criteri de tallada i dels carrers, 
podria suposar en definitiva millorar els resultats fi-
nals, ajustar la distància entre carrers i prescindir del 
suport d’un peó forestal per a les tasques d’abatuda 
d’arbres.

El sistema ha permès destinar part del benefici 
econòmic a treballs exclusivament de millora de la 
massa (aclarida de plançoneda i tractament de res-
tes). Alhora el sistema de carrers entre les franges 
arbrades ha permès la compactació de les capçades 
en aquests, deixant molt baixa continuïtat vertical 
de les restes generades, gràcies al pas de la mateixa 
processadora i l’autocarregador.

El rendiment ha estat inferior realitzant els treballs 
de forma manual, tot i que aquest fet va associat 
principalment al tipus de massa i els treballs a rea-
litzar (preferentment massa de carrasca vora camps 
i camins), considerant, per tant, que no són del tot 
comparables els rendiments manuals dels mecanit-
zats en aquest cas concret. 

Tot i així, cal considerar que els sistemes meca-
nitzats disminueixen els terminis d’execució. Entre el 
primer dia d’actuació de la processadora i l’últim de 
desembosc per part de l’autocarregador, van passar 
20 dies naturals. 

Els treballs mecanitzats, per tant, tal com ja s’ha 
explicat en l’article anterior, poden suposar una 
millora en el rendiment vers els mitjans manuals i 
es poden aplicar en d’altres operacions que no si-
guin sols els aplicats genèricament per la rompuda 
o aprofitaments arreu. Així, en treballs per primeres 
aclarides, aclarides de vares i llates pot ser aconse-
llable la mecanització, mentre en treballs en període 
de regeneració (tallades aclaratòries, preparatòries 
i disseminatòries) pot ser més apropiat executar els 
treballs manualment.

El seguiment dels treballs per part d’un equip tèc-
nic, com ofereix la cooperativa Serveis Forestals, 
també és clau per oferir transparència i confiança al 
titular de la finca i a l’empresa de serveis que executa 
els treballs.
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Per què Catalunya és
més fresca i verda?

ada estiu són molts 
els ciutadans del 
nostre país que 

trien la muntanya per a 
passar uns dies de vacances. 
Rutinàriament envoltats d’un 
ambient mediterrani i urbà, 
hi pugen buscant més frescor 
i verdor. Però per què hi fa 
menys calor? Les muntanyes 
també acostumen a ser més 
arbrades si els incendis o 
l’excessiva altitud no ho 

C ric en els components amb més capacitat d’absorbir 
l’energia infraroja: vapor d’aigua, CO2, CH4, aerosols... 
Resum, l’aire de la muntanya s’escalfa menys perquè 
n’hi ha menys i perquè presenta una composició 
de gasos menys capaç d’escalfar-se. I algú podria 
preguntar, però que no diuen que l’aire calent puja? 
Sí, i tant, quan les terres baixes s’escalfen envien 
masses d’aire càlides prou ràpidament amunt, però 
alhora aquestes bombolles cada cop tenen menys 
aire per damunt d’elles i, per tant, gastaran el 
calor en un inevitable procés de descompressió i es 
refredaran. I de nit? Doncs poques diferències, ja 
que menys aire segueix significant menor capacitat 
de retenir el calor alliberat pel terra.

I ara anem breument amb la precipitació. 
Encara que aquí no trobarem una correlació tan 
bona com amb la temperatura, sabem que la 
precipitació augmenta amb l’altitud. La causa és 
que les muntanyes forcen ascensos d’aire. L’ascens, 
ho avançàvem fa res, implica refredament; el 
refredament pot provocar condensació; i això 
vol dir núvols i més possibilitats de precipitació. 
Fixem-nos que els ascensos es poden produir tant 
en situacions atmosfèriques advectives (l’aire es 
desplaça horitzontalment i troba un obstacle que 
l’obliga a ascendir) com convectives (l’aire s’escalfa 
prematurament als vessants del relleu millors 
exposats a la radiació solar i les bombolles càlides 
són catapultades pel propi relleu cap a l’atmosfera 
més freda de les parts altes). Sigui com sigui, els 
mecanismes de pluja es reforcen i a la llarga es 
compleix que plou amb més quantitat i amb més 
freqüència. Lògicament, aquesta captura d’aigua 
acaba perjudicant regions properes. Són típiques 
les anomenades ombres pluviomètriques a sotavent 
en els indrets amb fluxos de direcció del vent 
dominants o en fondalades i valls ben rodejades de 
relleus més elevats.

Però la muntanya no és només una elevació 
significativa del terreny. Els canvis d’altitud van 
acompanyats de canvis d’orientació i pendent que 
impliquen, dins de cada cota altimètrica, una gran 
varietat d’exposicions al sol o a les masses d’aire, 
unes i altres alhora també variant en funció del 
calendari i dels estats de l’atmosfera. Podem passar 

David Montserrat

Doctor en geografia

impedeixen. Això és perquè hi plou més? que hi 
plou més és una obvietat, chateaux d’eau algú les 
ha anomenat des de França. Les muntanyes són illes 
menys càlides i més plujoses que el seu entorn i, en 
el nostre cas, ambdues característiques afavoreixen 
la vegetació perquè contraresten el seu principal 
factor limitant: l’eixut estival. Alhora són terrenys 
menys aptes per a l’ús agrícola extensiu facilitant-
ne un caràcter més forestal. Centrem-nos ara en la 
descripció climàtica de la muntanya.

Comencem per la temperatura. Exceptuant 
inversions tèrmiques o altres fenòmens locals, 
sabem que la temperatura disminueix amb l’altitud 
aproximadament 0,6 ºC cada 100 metres. Per 
entendre aquest descens és bàsic saber qui escalfa 
l’aire. Resulta que aquest és bastant transparent 
a la radiació solar incident, la d’ona curta (o 
ultraviolat), i només n’absorbeix un 25%. En canvi, 
la superfície terrestre n’absorbeix força més, un 
47% i molt important, la retorna a l’atmosfera en 
forma d’ona llarga (infraroig) en l’equivalent a un 
114% de la radiació solar rebuda. I ara sí, quasi 
tot aquest infraroig serà absorbit per l’atmosfera 
escalfant-la i provocant noves reemissions, fins 
assolir l’equilibri final energètic amb l’espai exterior 
planetari. L’important és que l’aire no l’escalfa 
tant directament el sol sinó la superfície terrestre 
prèviament escalfada pel sol. I arribem a la qüestió 
clau perquè resulta que la mescla mecànica de 
gasos que constitueix l’atmosfera es concentra, per 
gravetat, a les capes més properes a la superfície. 
Aquí no només hi ha més aire sinó que alhora és més 
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d’una carena inhòspita degut a la boira i el vent a, no 
gaire lluny, una vessant assolellada i seca. Aquesta 
variabilitat té diverses conseqüències, per exemple 
de cara a les prediccions del temps. Els models 
meteorològics introdueixen simplificadament el 
relleu i no poden incorporar la variabilitat real 
de l’indret en les seves inicialitzacions ni, per 
descomptat, en les seves sortides. Fins i tot alhora 
d’explicar les prediccions és un problema el fet que 
pugui variar tant depenent simplement del lloc 
o del moment del dia. I, per si fos poc, el temps a 
muntanya canvia més sobtadament perquè a l’estar 
més exposada a l’atmosfera lliure els processos 
atmosfèrics queden menys atenuats per les inèrcies 
de la terra baixa.

La conclusió és que variabilitat meteorològica 
i diversitat climàtica, que vindrien a ser la cara 
temporal i l’espacial del mateix fet, juntament 
amb el descens tèrmic i l’augment pluviomètric, 
són trets distintius del clima de muntanya. I quines 
conseqüències té aquest respecte les forests? 
Evidentment, el clima condiciona l’anomenada 
zonació altitudinal dels estatges de vegetació. Des 
de les bosquines mediterrànies de les terres baixes 
fins al prats alpins d’alta muntanya, passant per tota 
mena de boscos. Però el clima actual no és l’únic 
factor. Posem-nos en l’exemple de l’estatge alpí 
dels Pirineus quan ja només trobem prats i roques. 
Podríem suposar que l’absència de bosc és deguda 
a un període vegetatiu massa curt per als arbres. 
Però si comparéssim dades climàtiques pirinenques 
a 2500 metres d’altitud amb les d’indrets de la 
taigà canadenca o siberiana, descobriríem que allí 
el clima pot ser més sever i, en canvi, hi ha un bosc 
ben continu. És evident que altres factors intervenen 
per a justificar les diferències. Per exemple, la 
combinació de la pendent i el passat glacial han 
dificultat la regeneració dels sòls als Pirineus molt 
més que en les terres planes de la taigà. I el sòl és 
essencial per a permetre la formació de boscos. I 
també cal considerar la pròpia singularitat de la 

muntanya respecte al seu entorn que n’afavoreix 
una intensa pressió en els usos (ramaderia 
abans, pressió urbanística ara) molt diferent de 
la que hi pugui haver en les infinites planúries 
homogènies i escassament poblades de la taigà. 
Un exemple revelador d’aquesta pressió antròpica 
ens la demostren estudis als nostres Pirineus quan 
conclouen que l’actual increment del límit altitudinal 
del arbres és degut més a l’impacte de la desaparició 
de la ramaderia que no pas a l’escalfament global, 
malgrat l’evident acció d’aquest darrer.

Per acabar, i permetent-me lligar-ho amb el tema 
principal d’aquesta edició de la revista Catalunya 
Forestal, és indubtable que les muntanyes són, per 
totes les característiques climàtiques comentades, 
àrees estratègiques clau en la gestió de la 
biodiversitat. La seva singularitat respecte l’entorn 
ha estat clau durant altres crisis climàtiques com 
a refugi d’espècies que s’allunyaven del seu òptim 
climàtic. Alhora, la seva diversitat interna afavoreix 
la biodiversitat fenotípica i genotípica. Però, per 
exemple, pendents i sòls magres ens recorden 
també la seva fragilitat estructural. Caldrà gestionar 
la muntanya amb intel·ligència i respecte si volem 
que pugui continuar exercint la seva funció 
mediambiental en els temps convulsos de l’actual 
deriva climàtica.

imatge evocadora del clima de muntanya: boscos, 
pendents i núvols ascendents emboirant-ho.
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Biocastanea
VII edició de la fira del cultiu de la castanya
Del 17 al 20 de novembre de 2016. El Bierzo (León)
Organitza: Mesa del Castaño del Bierzo
Més informació a www.castanea.es

ecoviure
XVII edició de la fira de Biomassa, ecologia i sosteni-
bilitat
Del 21 al 23 d’octubre de 2016. Manresa
Organitza: Fira de Manresa
Més informació a www.ecoviure.cat

Jornada de tardor ‘Visita a una industria de taps de 
suro a França’
Lloc i dia pendent de concretar
Organitza: Consorci Forestal de Catalunya
Més informació a www.forestal.cat

Setmana de la fusta de catalunya
Del 14 al 24 d’octubre de 2016. Diferents punts de Ca-
talunya

Organitza: Gremi de Fusters, Ebenistes i Similars de 
Barcelona

Més informació a www.setmanadelafusta.net

Agenda

Acondicionadores y 
cubiertas del suelo 
para una plantación 
de árboles más 
eficiente y sostenible
Guía Técnica

Autors: Jaime Coello i Míriam Piqué 
Edita: Centre Tecnològic Forestal 
de Catalunya
Any: 2016
DL: L 286-2016
ISBN: 978-84-608-6475-2

Aquesta publicació se centra en dos dels principals 
factors que poden posar en perill una plantació d’ar-
bres durant els seus primers anys: la sequera i la ve-
getació competidora. A la guia es presenten algunes 
de les principals tècniques per mitigar l’efecte nega-
tiu d’aquestes amenaces, fent èmfasi especial en dues 
tècniques que presenten un interès creixent a nivell 
tècnic, econòmic i ambiental en les nostres condici-
ons: els acondicionadors del sòl i les cobertes del sòl. 

Alhora, la guia fa una síntesi d’algunes de les prin-
cipals conclusions del projecte FP7 Sustaffor que es 
va portar a terme durant el període 2013-2015 i du-
rant el qual es van desenvolupar i avaluar una sèrie 
de tècniques innovadores contra la sequera i la vege-
tació competidora en plantacions.

Cinegeticat
El portal web de caça de referència a Catalunya
www.cinegeticat.cat 

CINEGETICAT és un projecte nascut des del món caça-
dor i per al món caçador. Pretén ser un referent pel col-
lectiu caçador del nostre país i marcar una tendència 
de caça ètica i respectuosa a les nostres contrades, per 
demostrar que la caça és gestió i la cerca de l’equilibri.
A la web del projecte hi podreu trobar totes les nove-
tats i esdeveniments en relació a la caça, informació 
d’espècies de fauna cinegètica, entre altres.

Proteger los árboles 
contra los daños de la 
fauna cinegética.
Los protectores de 
malla

Autor: Philippe Van Lerberghe
Edita: Centre National de la Propriété 
Forestière (CNPF) - Institut pour le 
Développement Forestier (IDF)
Any: 2014
ISBN: 9 7829 16 525051

Document realitzat en el marc del projecte PRINO-
BLE per l’IDF, un servei forestal francès integrat en 
el CNPF, en col·laboració amb el CTFC, el CRPF i el 
CPF. Es tracta d’una guia tècnica que pretén resumir 
el coneixement disponible sobre els danys causats per 
la fauna cinegètica (conills, llebres, cabirols i cérvols) 
en els arbres, i exposa, de forma detallada, un dels 
principals mètodes disponibles actualment per a la 
lluita directa contra aquests danys: els protectors in-
dividuals de malla.

Aquest document aporta informació sobre els tipus 
de danys, els mètodes d’identificació dels causants 
del danys, l’elecció del protector adequat i les tècni-
ques d’instal·lació.
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Nascut el 1964 a Barcelona. 
Llicenciat en ciències biolò-
giques per la Universitat de 
Barcelona. La seva activitat 
professional ha girat sempre 
al voltant del medi ambient i 
l’ordenació del territori.

L’any 1991 s’incorpora al De-
partament de Medi Ambient 
de la Generalitat de Catalunya 
on desenvolupa diverses res-
ponsabilitats de coordinació 
en l’àmbit de la formació, la 
recerca i, més tard, la pro-
moció (1991-1994); cap de la 
Secció d’Informació i Difusió 
Ambiental (1994-1996); cap 
del Servei d’Informació Ambi-
ental (1996-2000) i responsa-
ble de Desenvolupament Sos-
tenible (2000-2002).

El 2002 s’incorpora al grup del 
Departament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques. Ha 
coordinat diversos projectes 
en l’àmbit de l’avaluació am-
biental estratègica (2002) i els 
plans territorials parcials de 
l’Alt Pirineu i Aran i del Camp 
de Tarragona (2002-2011). Ha 
estat coordinador de la Se-
cretaria de Territori i Mobili-
tat (2011-2014) i responsable 
d’Actuacions Estratègiques de 
la Direcció General d’Ordena-
ció del Territori i Urbanisme 
(2014-2016).
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Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Ferran
Miralles

el  mes de maig vam compartir taula 
per parlar de la necessitat de cercar 
consensos i de concretar objectius, 
eines i indicadors per la preservació 
i millora de la biodiversitat. Sovint 
i des de fa una bona colla d’anys, 
sembla que hi ha posicions ben dis-
tants i bel·ligerants entre la visió 
més conservacionista i la visió més 
forestalista (productivista) en rela-
ció a molts aspectes vinculats a la 
gestió del bosc. Des del seu punt de 
vista i com a coneixedor però nou-
vingut en aquest món, creu que és 
un debat ideològic i per tant de di-
fícil solució o ha mancat el liderat-
ge, les eines i un espai de debat que 
permeti avançar endavant?

Jo crec, sincerament, que avancem 
en positiu. Si ens aturem un moment i 
fem memòria, ens adonarem que en el 
darrer quart de segle les nostres idees 
han evolucionat més del que pensem. 
Avui són molts els propietaris i pro-
fessionals del sector forestal preocu-

pats, realment i honestament, per la 
conservació de la biodiversitat. I són 
molts els conservacionistes que saben 
que no hi ha conservació possible en 
contra de l’economia, la propietat o el 
territori. És cert que uns i altres enca-
ra tirem una mica de tòpics, però són 
molts els responsables del medi na-
tural que no tenen una visió urbanita 
ni teòrica ni de despatx, que intenten 
treballar “amb” i no “en contra”, que 
miren de trobar una manera win-win 
de fer les coses en la qual les dues 
parts hi guanyin; perquè, en darrera 
instància, aquesta és l’única garantia 
que les coses es facin i es facin bé.

També és cert que les ganes d’expli-
car-se i de ser compresos d’una i altra 
part xoquen una mica, que ens costa 
d’escoltar les raons i les preocupaci-
ons de l’altre, que no acabem de tro-
bar un llenguatge comú i que ens fal-
ten espais de trobada. Nosaltres, els 
gestors de la biodiversitat, necessitem 
el propietari i el professional forestal, 

Dr. Xavier Campillo Besses                      
Geògraf col·legiat núm. 861                    
Soci núm. 365 de l’Associació Catalana de 
Pèrits Judicials i Forenses                         

tel. 650 372 399      
periciacaminera@gmail.com  
www.periciacaminera.com
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per tant tenim l’obligació d’explicar-nos millor, de 
concretar i objectivar, com demana el CFC, el que 
volem. I el sector forestal, potser ens hauria de do-
nar el vot de confiança necessari per poder passar 
de la relació burocràtica que ara mantenim al treball 
en equip. La irrupció del concepte de custòdia del 
territori i els projectes que s’estan desenvolupant en 
aquest àmbit són molt esperançadors, perquè estan 
trencant les velles barreres entre uns i altres. És una 
línia de treball i una manera de fer en la qual crec 
fermament.

la integració de les directrius de la biodiversitat 
en plans de gestió forestal i la posada en valor 
d’aquests com a document únic per facilitar la 
gestió a nivell de finca, és una de les reivindica-
cions tradicionals del Consorci Forestal. Creu que 
és un plantejament vàlid per traslladar a nivell de 
finca tot un conjunt de directrius que ara per ara 
poden quedar molt lluny del dia a dia del propie-
tari forestal – silvicultor?

Evidentment que sí. No pot haver gestió forestal 
per una banda i gestió de la biodiversitat per una 
altra. I tampoc no podem marejar la gent amb una 
inflació de plans, estratègies i documents. Està molt 
bé i és molt positiu que hi hagi un instrument que 
integri els diversos objectius i està molt bé fer un 
esforç per passar de la teoria a la concreció. Perquè 
la gent ha de saber què és el que ha de fer... per fer 
les coses bé, és clar!

No obstant això, vull advertir que som un país que 
dóna una importància excessiva a les lleis, als plans 
i als projectes i que descuida una mica –o molt!– les 
fases de l’execució i del seguiment. Fem un gran es-
forç previ i generem molta paperassa, però invertim 
poc en el control i el seguiment a posteriori. Hi ha 
bons plans molt mal executats i hi ha gestió forestal 
que, mancada d’instrument de planificació, es de-
senvolupada amb molta cura i bon ofici. El moment 
de l’execució és clau i és essencial estar-hi a sobre. 
És evident que si volem abandonar tòpics i teories, 

ens caldrà dedicar més esforços a fer seguiment, a 
veure què passa i a aprendre dels èxits i dels errors 
per tal de corregir, posant-hi ciència i no dogma, les 
nostres directrius i manera de planificar. D’això se’n 
diu gestió adaptativa i el futur va, en gran mesura, 
per aquí.

entre les moltes propostes que van sortint als mit-
jans de forma puntual però continuada hi ha la 
creació d’una Agencia del Medi Ambient. Un or-
ganisme que entre altres, el conseller Santi vila 
anunciava l’any passat absorbiria el centre de la 
Propietat Forestal (CPF). Com veu la proposta el 
nou equip de la conselleria?

Nosaltres defensem una cosa més concreta: 
la creació d’una Agència del Patrimoni Natural. 
L’estructura administrativa per gestionar la natura 
d’aquest país està sota mínims, els recursos humans 
i econòmics són clarament insuficients i tampoc no 
se’ls espera, però el que és realment greu és que no 
tenim capacitat ni autonomia suficient per bus-
car-nos la vida i trobar solucions imaginatives per 
a fer front als reptes de la gestió del medi natural. 
Necessitem una capacitat de maniobra que ara no 
tenim i una capacitat d’obtenir recursos que tampoc 
no tenim i que la figura d’una agència ens podria 
donar. Sota les limitacions de la funció pública i el 
paraigües únic dels pressupostos generals es fa molt 
difícil afrontar les obligacions que tenim.

Algú preguntarà com s’entén una agència del pa-
trimoni natural i de la biodiversitat deslligada de la 
gestió forestal, l’activitat cinegètica i la pesca. La 
veritat és que la partició actual genera alguns so-
lapaments i disfuncions que són compensats, crec 
que satisfactòriament, per la voluntat d’entesa que 
tenim entre la Direcció General de Medi Natural i la 
Direcció General de Forests, actualment ubicades en 
diferents departaments. Però jo sóc dels que pensa 
que és més eficient treballar de forma integrada que 
per separat i que l’estructura actual és manifesta-
ment millorable.
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integrar el cpF en una superestructura no pot su-
posar una complexitat addicional i un allunyament 
de l’administració forestal i el propietari forestal - 
silvicultor, alhora que una pèrdua de pes específic 
tant del centre com de la veu dels silvicultors?

En la conjuntura actual, no treballem amb la hi-
pòtesi d’integrar el CPF en cap superestructura ni 
plantegem una OPA hostil sobre cap altra unitat de 
l’Administració catalana. Treballem en el marc de les 
competències i funcions del meu Departament, que 
és el de Territori i Sostenibilitat. I, si mai hi hagués 
una voluntat compartida d’integrar les polítiques de 
protecció de la biodiversitat amb d’altres polítiques 
sectorials, això no hauria d’anar en detriment de la 
proximitat i l’executivitat que reclameu des del sec-
tor. Mal negoci faríem! El concepte d’una agència, 
precisament, va indissolublement associat a la idea 
d’una intervenció i una interlocució més directes i 
operatives.

Amb el canvi de Govern s’aprofundeix en un mo-
del on es segrega la gestió dels enp de la gestió de 
la resta del territori. Quelcom que no ha agradat 
ni als defensors d’una línia més conservacionista 
ni al que podríem definir com més forestalistes. 
L’objectiu és que la seva direcció assumeixi una 
responsabilitat executiva a l’hora de la gestió del 
bosc en els espais naturals o es tracta solament 
d’actuar d’àrbitre i/o coordinador a nivell de parcs? 

No hi ha tal segregació entre la gestió dels es-
pais naturals protegits i de la resta del territori. És 
cert que extremem precaucions en els espais més 
protegits, però la protecció i la gestió de la biodi-
versitat no se circumscriu, en absolut, a aquests 
espais. L’Estratègia catalana per a la conservació i 
l’ús sostenible de la diversitat biològica a Catalunya 
que pretenem aprovar dins d’aquesta legislatura té 
en compte el conjunt del territori i de les activitats 
que s’hi desenvolupen. D’altra banda, les competèn-
cies en matèria d’avaluació ambiental de plans i de 
projectes i el control ambiental de les activitats ens 
permeten integrar els objectius de conservació en 
tots els àmbits d’actuació.

Pel que fa als parcs naturals i altres figures de 
protecció especial, jo sóc un defensor de la gestió 
integrada, però aquest no és el model que tenim 
en aquests moments i és una reivindicació que no 
ha estat escoltada. Crec que, durant tots aquests 
anys, hem desenvolupat un nivell d’especialització 
tan gran de les diverses polítiques que s’apliquen a 
un mateix territori que, hores d’ara, hem complicat 
molt les coses i hem diluït les responsabilitats. Quan 
un espai té un òrgan gestor que la ciutadania vi-

sualitza com el responsable, aquest ha de tenir el 
control sobre els principals instruments; i no és bo 
per a ningú, en termes de seguretat jurídica, que 
hi hagi una excessiva dispersió d’interlocutors i de 
criteris. Que el parc gestioni no significa que no hi 
hagi gestió forestal i activitat productiva, perquè és 
necessària i és compatible.

d’altre costat, en la línia d’una vella reivindicació 
del consorci Forestal, considera necessari refor-
çar i millorar la representació dels propietaris fo-
restals als òrgans de decisió dels Espais Naturals 
protegits?

Les juntes rectores dels parcs naturals són extra-
ordinàriament heterogènies i presoneres de la con-
juntura i el moment en el qual es va crear i posar 
en marxa cada parc. La seva composició i funciona-
ment no ens acaben de convèncer i, de fet, estem 
treballant un decret que defineixi un nou model de 
governança d’aquests espais. I crec que la propietat, 
que té un gran pes i repercussió en molts d’aquests 
espais, hi ha de ser més present.

Finalment i pel que fa a l’avantprojecte de llei de 
la biodiversitat presentat el 2010, sembla que el 
plantejament inicial continua encallat. Entre al-
tres mancances, vam denunciar el fet que no re-
collís de cap forma el concepte de gestió forestal 
sostenible com a eina fonamental de la nova Llei. 
la presentació del projecte de llei està també en 
les prioritats marcades per l’actual Govern. S’ha 
avançat en aquest punt? Hi ha un calendari pre-
vist? veurem canvis en el tractament de tot el re-
latiu a la gestió forestal?

Aquesta és una legislatura previsiblement curta i 
parlamentàriament extraordinària; i, sincerament, 
no sembla que al Parlament hi hagi, en aquests mo-
ments, la tranquil·litat necessària per tenir el debat 
aprofundit que aquest assumpte mereix. La tramita-
ció d’una llei ambiciosa com aquesta requereix d’un 
procés intens i extens de participació del conjunt 
dels actors implicats, cosa que implica disposar de 
temps i de continuïtat. Deixar interromput un pro-
cés com aquest pot generar desencís i pot cremar 
el producte. És per això que ens plantegem fer els 
deures i tenir les coses treballades, a punt per obrir 
el debat amb el conjunt dels sectors, entre els quals 
el forestal, en el moment que es donin les condici-
ons necessàries. I, en aquesta legislatura, prioritzar 
projectes de més ràpida tramitació com l’Estratè-
gia de biodiversitat abans esmentada, el catàleg de 
protecció de la fauna o l’estratègia de la flora de 
Catalunya.








