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Un any més, us donem a conèixer un resum de les principals activitats 
desenvolupades pel Consorci Forestal de Catalunya. Un any que ha estat 
especialment farcit de novetats i canvis que, en conjunt i pel que fa a 
l’àmbit forestal, considerem importants i positius.

Durant el 2014 s’han tancat debats i projectes que, com el Pla General 
de Política Forestal, han donat molts tombs i ha costat de dotar-los del 
consens necessari per facilitar que puguin donar resultats i tenir una 
continuïtat. Un consens que, en un sector tan ampli i transversal com 
el forestal, és fonamental que com a propietaris–silvicultors sapiguem 
articular identificant clarament les oportunitats, els reptes, les estratè-
gies i les eines per facilitar i impulsar tant la gestió i millora dels nos-
tres boscos, com la posada al mercat dels productes i serveis que surten 
d’aquesta gestió.

Per fer-ho, durant aquest darrer any hem treballat entre altres en:
– la proposta de modificació de la Llei 7/1999 del Centre de la Propietat 

Forestal, per reforçar els ponts, lligams i compromisos entre aquest i 
la resta de l’administració forestal,

– portar la proposta de bonificació fiscal de les inversions forestals a la 
Llei Bàsica de Boscos, una de les moltes millores proposades a través 
de COSE,

– cercar finançament per donar resposta a problemes complexos com 
l’impacte de plagues i del canvi climàtic a la gestió d’espècies com el 
suro, la millora dels resultats de la producció de pinyó a través d’em-
pelts, etc.

– recolzar Agrupacions de Productors que, com Quality Suber SL i la Co-
operativa Serveis Forestals, considerem una eina de futur pel sector.

– defensar i reivindicar millores normatives importants, especialment 
pel que fa a l’aprofitament de bolets i pinyes,

– la millora de les bases d’ajuts al bosc en el marc del Programa de 
Desenvolupament Rural 2014-2020. 

Tota aquesta activitat l’hem desenvolupat alhora que hem seguit apos-
tant per la formació, amb l’organització del que ha estat la XXXI edició 
de les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera, i per millorar l’aten-
ció al soci.

Per acabar, espero que gaudiu de la lectura d’aquesta memòria i que 
aquesta us serveixi per atansar-vos més al dia a dia de l’associació.

Joan Rovira i Ciuró, 
secretari general



El Consorci Forestal de Catalunya (CFC) 
és l’associació de propietaris forestals-
silvicultors de Catalunya i com a tal vet-
lla pels interessos del sector forestal. Per 
assolir els nostres objectius, durant el 
2014, des del Consorci hem treballat en:

– Acord amb el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació per la modificació i millora de 
la Llei del Centre de la Propietat Fo-
restal. Una fita històrica que facilitarà 
el creixement continuat del Centre i, 
amb això, la continuïtat de la partici-
pació dels socis en les polítiques que 
ens afecten directament.

– Portar la proposta de bonificació de 
les inversions en Gestió Forestal Sos-
tenible al Congrés dels Diputats en 
el marc de la modificació de la Llei 
Bàsica de Boscos.

– Defensa dels interessos dels socis i 
potenciar el suport a l’economia del 
bosc en el marc del nou Pla General 
de Política Forestal 2014 – 2024.

– Aprovació per part de la Comissió Eu-
ropea del Projecte LIFE+Suber per a la 
millora de la gestió i la conservació de 
suredes davant el canvi climàtic. Pro-
jecte promogut i liderat pel Consorci.

– Impulsar la regulació de la recollida 
de bolets i la millora de la regulació 
de la recollida de pinyes. És quelcom 
que ve de lluny i que durant el 2014 
ha començat a fer passos endavant.

– Iniciatives i projectes de caràcter inno-
vador per avançar en temes de futur 
com: l’aprofitament de la castanya i la 
millora de la producció de pinyer.

– R+D+I per a la restauració de zones 
degradades amb plantacions de pi 
pinyer.

4 funcionament 
intern

El secretari general, Joan Rovira; el president, Rosendo Castelló, i el responsables tècnic del CFC, Josep Maria 
Tusell, durant l’assemblea  Autora: Roser Mundet
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– La defensa de la tasca dels silvicul-
tors i el suport a les associacions i a 
l’associacionisme a tots nivells (local, 
estatal i internacional).

– Millora de la normativa per a la re-
collida i comercialització de pinyes 
de pi pinyer.

– Eliminació de taxes per als aprofita-
ments en boscos de ribera.

D’aquesta manera, des de l’entitat hem 
seguit treballant per donar resposta a 
les necessitats i les inquietuds dels as-
sociats, els quals durant el 2014 s’han 
mantingut a la xifra propera als 1.500 
membres.

Per al bon funcionament i assoliment 
dels objectius plantejats, el Consorci 
Forestal de Catalunya s’estructura en: 
una Assemblea General, on tots els so-
cis hi són representats; una Junta de 
Govern formada per 27 membres de les 
diferents zones forestals de Catalunya i 
responsable del funcionament de l’as-
sociació (s’ha reunit 5 vegades); i una 
Comissió Permanent, per facilitar el 
seguiment dels temes i decisions (s’ha 
reunit 6 vegades).

Assemblea General Ordinària
Dissabte 10 de maig de 2014. Monestir de Poblet

Prop d’un centenar de propietaris-
silvicultors van participar el dia 10 de 
maig a l’Assemblea General Ordinària 
que es va celebrar al Monestir de Santa 
Maria de Poblet i que va servir per po-
sar de relleu la voluntat dels silvicultors 
catalans d’apostar per la millora de la 
competitivitat del sector forestal com a 
part fonamental per a contribuir a la 
recuperació econòmica de les zones ru-
rals i a la millora del nostre entorn. 

Durant l’assemblea es va remarcar el 
gran potencial que té el sector i com 
aquest encaixa plenament en l’estratè-
gia de creixement de la Unió Europea 
en el marc de l’horitzó 2020: l’aposta 
per un creixement intel·ligent, soste-
nible i inclusiu. També es va parlar de 
la necessitat d’establir incentius per in-
versions al bosc i un plantejament més 
ambiciós de les mesures vinculades al 
bosc en el nou Programa de Desenvo-
lupament Rural 2014-2020.
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Eloy González va rebre la insígnia de soci Honorí-
fic de mans del president, Rosendo Castelló  Autor: 
Josep Maria Tusell

Assistents a l’Assemblea celebrada al Monestir de 
Poblet  Autora: Roser Mundet



6  

Després de presentar la memòria d’ac-
tivitats del 2013 i el pla de treball per 
al 2014, es va celebrar una Taula debat 
sobre la situació actual del mercat de 
la fusta amb la participació del presi-
dent de la Confederació d’Organitza-
cions de Silvicultors d’Espanya (COSE), 
Josu Azpitarte, i el president de la Co-
operativa Serveis Forestals, empresa 
promoguda pel Consorci Forestal de 
Catalunya, Jordi Puigdevall. Azpitarte 
va exposar un model d’èxit ja en fun-
cionament al País Basc que parteix de 
l’aposta pel recolzament a les organit-
zacions de propietaris com a motor de 
la gestió i mobilització de recursos fo-
restals. Per la seva part, Jordi Puigde-
vall va mostrar el dinamisme del sector 
privat català en la gestió i comercialit-
zació conjunta i en l’optimització dels 
recursos forestals.

En aquesta ocasió, la insígnia de soci 
Honorífic es va atorgar a Eloy Gonzá-
lez, persona distingida al llarg de la 
seva trajectòria professional per la con-
tribució a la millora i especialització de 
la populicultura a Catalunya i la trans-
ferència de coneixements al sector fo-
restal.

L’acte, que va estar presidit per Antoni 
Trasobares, Director General de Medi 
Natural i Biodiversitat del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Medi Natural (DAAM), va finalitzar 
amb la lectura de la Declaració de Po-
blet (que trobareu al document adjunt) 
a través de la qual es va demanar, entre 
altres, el recolzament al Centre de la 
Propietat, com a millor eina i garantia 
que té la propietat forestal per a faci-
litar i dinamitzar al sector productor 
privat. Aquesta demanda es va recollir 
per part del Director que va expressar 
el recolzament dels projectes impulsats 
per la propietat privada vinculats a la 
mobilització de producte i la voluntat 
del DAAM de promoure i dinamitzar el 
conjunt de la cadena bosc-indústria a 
casa nostra.

Declaració de Poblet

A l’assemblea de l’any passat ja vam 
voler posar l’accent sobre la importància 
i la necessitat de canvis de fons, que facin 
possible obrir portes i construir consensos i 
camins per fer del forestal un sector dinàmic 
i capaç de generar oportunitats per contri-

Assistents a l’Assemblea celebrada al Monestir de Pobleta  Autora: Roser Mundet 



buir tant a la recuperació econòmica de les 
zones rurals, com a la conservació i millora 
del nostre patrimoni natural.

Des de llavors i fins a la data, valo-
rem com a molt positiva la consolidació 
d’un nou discurs per part de la Direcció 
General de Medi Natural i de la mateixa 
Conselleria d’Agricultura, que recupera 
elements fonamentals per la reactivació del 
teixit socioeconòmic vinculat al bosc com 
són: la col·laboració i el suport a la propietat 
privada, l’impuls i el recolzament a l’econo-
mia productiva i la simplificació i agilització 
de nombrosos aspectes a nivell legal i admi-
nistratiu, que en moltes ocasions dificulten 
la feina tant als administrats com a la matei-
xa administració.

Ara, tot i el compromís i complici-
tat que amb el temps s’ha anat creant amb 
la  conselleria, ens preocupen i volem cridar 
l’atenció sobre tres punts que ens afecten 
molt directament i que, sens dubte, són pe-
ces importants per poder avançar endavant.

El primer i molt important, la 
caiguda de la inversió pública dedicada 
la gestió i millora de les superfícies fo-
restals.

Si bé és veritat que la conjuntura 
econòmica i política obliga aquí i a fora a 
fer esforços ingents per reduir la despesa 
per adaptar-nos a objectius sobre els que te-
nim poca capacitat de decisió, també ho és 
que el bosc ha estat sempre la ventafocs pel 
que fa a prioritats d’inversió. La davallada 
de recursos públics que  afecta al conjunt 
d’administracions, ha de portar de la mà 
canvis que han d’anar des de l’establiment 
d’incentius per inversions al  bosc lligades a 
objectius d’interès general, fins a un plante-
jament més ambiciós de les  mesures vincu-
lades al bosc en el nou Programa de Desen-
volupament Rural 2014 – 2020.

En segon lloc volem cridar l’aten-
ció sobre l’encaix Encaix i potencial 

del sector en el marc de l’estratègia de 
creixement de la UE que aposta per un 
creixement intel·ligent, sostenible i in-
clusiu: l’horitzó 2020.

El Marc Estratègic Comú adoptat 
per la UE contempla com a grans objectius: 
l’impuls a l’economia baixa en carboni; 
l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció i 
gestió dels riscos naturals; i la protecció am-
biental lligada a l’ús eficient dels recursos. 
Tots aquests són objectius en els que el sec-
tor forestal i té molt a dir i que a casa nostra 
caldrà concretar aprofitant la disponibilitat 
de recursos que van més enllà del Programa 
de Desenvolupament Rural.

Com a darrer punt i com hem fet 
en tantes ocasions des de la Declaració 
de Tarragona l’any 2001, demanem la 
consolidació de la millor eina i garantia 
que tenim per facilitar i dinamitzar al 
sector productor privat: el Centre de la 
Propietat Forestal.

El desenvolupament de la figura del 
CPF a partir de la Llei de 1999, fou un pas 
endavant que va suposar la creació d’una 
eina moderna, que ha esdevingut un refe-
rent a nivell Estatal de participació i corres-
ponsabilitat de la propietat forestal. Alhora 
i després de més de 20 anys de treball, el 
Centre ha estat un exemple de projecte a 
llarg termini que a avançat al marge de can-
vis de color a nivell polític i reptes de tot ti-
pus. Els resultats i la feina feta fins a la data 
així ho avalen.

És per això que, en resposta a la 
moció aprovada el darrer mes de març 
pel Parlament de Catalunya, que de-
mana la revisió de la Llei, des del Con-
sorci reivindiquem: sentit comú, una 
visió moderna i ambiciosa de la política 
forestal i determinació per facilitar els 
canvis que  permetin dur a terme els 
deures que se li van encomanar.

7
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Seguint amb l’objectiu del Consorci 
d’oferir formació especialitzada, així 
com de col·laborar en iniciatives d’in-
novació i transferència de coneixe-
ment, al llarg del 2014 hem continuat 
amb l’organització de les Jornades Tèc-
niques Silvícoles Emili Garolera (JTSEG), 
celebrant aquest any la seva 31a edi-
ció, i alhora hem participat i col·laborat 
en altres jornades, trobades del sector 
i xerrades per a la difusió del coneixe-
ment en relació a diferents àmbits del 
sector forestal.

Organització de jornades

XXXI Jornades Tècniques Silvícoles 
Emili Garolera

Del 4 d’abril al 13 de juny va tenir lloc 
la XXXI edició de les JTSEG organitza-
des pel Consorci Forestal de Catalunya. 
Amb el format habitual – formació 
pràctica amb un total de 60 hores en 8 
dies compaginant teoria i pràctica du-
rant la visita a explotacions forestals i 
experiències prèviament seleccionades 
i d’arreu de Catalunya– es van conso-
lidar de nou com a punt de referència 
en la formació, extensió, divulgació i 
transferència de les millors tècniques 
de gestió forestal en l’àmbit català.

Tot i el format independent de cada 
jornada, la mitjana de participació per 
jornada va ser de 43 persones, amb una 
assistència total acumulada d’unes 345 

persones en el conjunt de les vuit jor-
nades. El perfil dels beneficiaris majo-
ritàriament estava format per propie-
taris, gestors i tècnics forestals, ja sigui 
d’empreses privades o de l’administra-
ció, tot i que també hi van participar 
alguns estudiants universitaris d’engi-
nyeria forestal i estudiants d’escoles de 
formació forestal i ambientalistes.

Les temàtiques de les XXXI JTSEG van 
ser les següents:
– Gestió de les rouredes locals i carac-

terístiques i aplicacions de la fusta.
– Tractaments de regenerats naturals 

de pi blanc per a la prevenció d’in-
cendis forestals compatibilitzant 
prevenció d’incendis i producció.

– Cremes prescrites com a eina de ges-
tió forestal de l’arbrat i del sotabosc. 
Efecte del foc en el sotabosc i millora 
de la pastura.

– Treballs forestals innovadors: el de-
sembosc amb cable sintètic.

Assistents a la jornada “Treballs forestals inno-
vadors: el desembosc amb cable sintètic”
Autor: Josep M. Tusell

formació i 
divulgació
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– Models de gestió per als boscos de 
Castanyer. Aplicació pràctica de les 
ORGEST per a la producció de fusta i 
fruit en finques del Montseny.

– Experiències de plantacions de di-
ferents frondoses nobles en finques 
privades a la Garrotxa.

– Treballs de prevenció d’incendis fo-
restals i regeneració dels boscos cre-
mats. El cas de la sureda.

– Gestió, tractament i comercialització 
dels productes de la sureda. Inaugura-
ció de la nova empresa Quality Suber.

Per facilitar i ampliar la difusió de les 
Jornades des de fa dotze anys, el con-
tingut tècnic de les mateixes es recull i 
s’edita en el llibre de les Jornades Tèc-
niques Silvícoles Emili Garolera, coordi-
nat per Josep M. Tusell i Pau Vericat i 
amb la col·laboració dels experts que 
participen en les ponències de cada ses-
sió. Des de les tres edicions anteriors, el 
llibre s’edita en format digital (targeta 
USB) i es pot descarregar directament a 
la pàgina web del Consorci Forestal de 
Catalunya.

Assistents a la jornada 
de “Models de gestió 
per als boscos de 
castanyer”
Assistents a la jornada 
de “estió, tractament 
i comercialització 
dels productes de la 
sureda”  
Autor: Josep Maria Tusell

Assistents a la jornada de “Treballs de regenera-
ció dels boscos cremats. El cas de la sureda”
Autor: Josep M. Tusell
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Col·laboració amb altres 
centres, entitats i/o associacions
Participació del Consell Rector del 
Centre de la Propietat Forestal.
Destacar la tasca desenvolupada per 
Josep M. de Ribot, president; Xavier Al-
faras, vicepresident; Joan Botey i Josep 
M. Saurí.

Aprovació del Pla Estratègic de 
l’Institut Català del Suro.
Palafrugell, 10 de novembre.
A iniciativa del Consorci i després d’uns 
mesos d’intens treball, l’IC Suro aprova 
de manera consensuada un full de ruta 
per als pròxims anys, en el qual es fa 
palesa, entre d’altres, la necessitat de 
la recerca i la innovació en els produc-
tes surers, caminant cap a l’obtenció 
d’altres productes i utilitats, especial-
ment del suro català.

Col·laboració amb centres de 
formació: Consell de Centre de 
l’Escola Casa Xifra i de l’Escola 
de Capacitació Agrària (ECA) del 
Solsonès.
Jornades de formació per a l’ECA del 
Solsonès i l’EFA Quintanes.

Visita i jornada formativa dels 
estudiants del Màster Forestal 
Europeu, organitzat per la UdL.
Visita a explotacions forestals i serradores.

Visita de propietaris forestals 
belgues. Del 3 al 6 de juny.

Visita dels participants de VIVEXPO 
2014 al pati de Quality Suber. 11 de 
juny.

Presentació de continguts 
i participació en jornades, 
seminaris i altres trobades

Conferència Internacional 
‘Alcornocales y sector corchero’.  
Madrid, 22 i 23 de gener.
Organitzada pel Ministeri d’Agricul-
tura. Rosendo Castelló, president del 
Consorci, va intervenir a la taula temà-
tica ‘El corchero, un sector de futuro: 
punto de vista de la propiedad’.

Seminari ‘La micosilvicultura 
i la valorització dels fongs 
silvestres per a la sostenibilitat 
i multifuncionalitat forestal’. 
Barcelona, 23 de gener.
Organitzada pel Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya en el marc del 
programa europeu Micosylva+, Joan 
Rovira, secretari general, va defensar 
la necessitat de regular la recol·lecció 
de bolets.

Visita dels participants de VIVEXPO 2014 al pati de Quality Suber
Autor: Josep Maria Tusell
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Presentació del Consorci a 
l’Associació de Propietaris Forestals 
‘Boscos Bages-Anoia’.  Aguilar de 
Segarra, 7 de març.
Joan Rovira va compartir experiències i 
inquietuds amb els socis per facilitar la 
trobada de punts per treballar plegats 
amb associacions de caràcter local.

Workshop ‘Biomassa forestal’. 
Barcelona, 19 de juny. 
El secretari general, Joan Rovira, va 
participar a la taula rodona proposada 
per la Fundació Forum Ambiental per 
donar el punt de vista i propostes per 
part de la propietat forestal.

Matins d’Innovació: Recerca en 
l’àmbit forestal de Catalunya.
Casa Xifra - Santa Coloma de Farners, 
4 de juliol.
Promogut des del DAAM, en el marc 
del Pla estratègic agroalimentari de 
Catalunya. Joan Rovira va fer una ex-
posició de les necessitats del sector.

Jornada monogràfica de tardor 
‘El castanyer i els efectes del canvi 
climàtic’. Arbúcies, 22 d’octubre.
Conjuntament amb el CTFC i les enti-
tats franceses Centre Regional de la 
Propietat Forestal (CRPF) Languedoc-
Roussillon i l’Institut de Desenvolupa-
ment Forestal (IDF).

Jornada ‘Experiències per a la 
millora de la gestió de les suredes’. 

Organitzada en el marc del 
projecte RedFor. Santa Coloma de 
Farners, 28 d’octubre.

Jornada final del projecte RedFor 
‘Red Forestal para el desarrollo 
rural’. Madrid, 30 d’octubre.
Jornada de resultats d’aquest projec-
te pilot desenvolupat per COSE. Joan 
Rovira va fer una presentació sobre les 
iniciatives en el món del suro.

Jornada ‘Gestió Forestal i del verd 
urbà Sostenible. Gavà, 29 de novembre. 
Organitzada pel PSC, Joan Rovira va 
defensar el recolzament i reconeixe-
ment del propietari com a peça clau de 
la conservació i gestió del bosc.

Barcelona Bioeconomy Forum. 
Barcelona (bioecobcn.com) , 27-29 de 
novembre. 
Joan Rovira va participar en representa-
ció i defensa de la propietat forestal a 
aquest fòrum centrat en el paper dels 
boscos mediterranis en el nou model de 
Desenvolupament que impulsa la UE.

Taula de preus de la fusta. Vic, 4 
d’octubre i 22 de novembre.
Hi participa Josep Maria Tusell.

Curs «Gestionem amb aclarides», 
conjuntament amb la Cooperativa 
Serveis Forestals i el DAAM. 
Santa Coloma de Farners, 10-12 de 
novembre.

Assistents al curs 
“Gestionem amb 
aclarides”
Autora: Anna Suquet



12 serveis 
als socis

D’entre els serveis que ofereix el Con-
sorci Forestal de Catalunya, en desta-
quem l’assessorament tècnic individua-
litzat als socis, i també el suport jurídic 
i fiscal especialitzat en l’àmbit forestal. 
Són serveis gratuïts al soci:

– Orientació en aspectes tècnics vincu-
lats a la gestió de l’explotació

– Resolució de consultes en tot el rela-
tiu a la fiscalitat de l’activitat forestal

– Assessorament sobre tot el relatiu a 
assegurances: per incendis forestals, 
responsabilitat civil vinculada a la 
finca i responsabilitat civil vinculada 
a l’activitat forestal

– Informació, assessorament, al-
legacions i recursos en el tràmit ad-
ministratiu

– Informació i suport sobre preus i 
mercats

– Altres vinculats a les moltes temàti-
ques relacionades amb l’activitat fo-
restal: biodiversitat, aigua, accés al 
medi natural, etc.

Amb la col·laboració de Serveis Fores-
tals, la primera cooperativa forestal 
de Catalunya, des del Consorci tam-
bé oferim un servei professional i una 
eina per a la gestió i comercialització 
conjunta a la mida de les necessitats de 
cada soci.
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Dels serveis que presta la Cooperativa 
Serveis Forestals, aquest any en desta-
quem els següents:

Gestió integral de finques
• Més de 7.000 ha adherides a la Gestió 

Integral de Finques (GIF).

Explotacions i comercialització del 
producte
• Prop de trenta clients per donar sor-

tida a tot tipus de fustes (coníferes i 
frondoses), llenyes i suro.

• Consolidació de Quality Suber, SL. In-
crement del volum de suro comercia-
litzat durant l’any 2014: 1.350 tones, 
aproximadament 1/3 del volum de 
producció total de Catalunya. Incor-
poració de Francesc Pla, responsable 
tècnic, amb l’objectiu de fer un pas 
endavant cap a la preparació del 
suro.

• Pòlissa de responsabilitat civil subsidià-
ria per garantir possibles eventualitats.

Enginyeria
• Assessorament i serveis tècnics. Infor-

mes tècnics d’afitaments, informe de 
danys, Plans Tècnics de Gestió Cine-
gètica, expropiacions i valoracions de 
finques rústiques.

• Tramitació d’expedients d’ajuts per 
treballs de gestió i millora de finques.

• Contractació d’assegurances forestals 
pels danys d’incendis.

• Ajuts per a explotacions forestals dins 
els Parcs Naturals, actuacions de con-
servació i adequació per l’ús públic 
dins Xarxa Natura 2000 i actuacions 
de les ADF.

• Informes d’aixecaments topogràfics i 
d’esmenes cadastrals.

• Assessorament jurídic i defensa en trà-
mit administratiu.

Planificació
• Acumulem ja 80.000 hectàrees fo-

restals planificades. Durant el 2014 
s’han aprovat 17 Plans Tècnics de 
Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i 
10 Plans Simples de Gestió Forestals 
(PSGF).

• Increment del nombre de superfície 
planificada en gairebé un 19% res-
pecte al 2013.

Producció i venda de planta
• Producció de planta pròpia de pi 

insigni (8.800 venudes) i pi marítim 
(1.940 venudes).

• Conveni amb Forestal Catalana SA 
pel subministrament de planta amb 
preus preferents per als socis (prop 
de 5.000 plantes el 2014).

• Declaració de 4 fonts llavoreres per a 
la recol·lecció de llavor de pi insigni.

• Empresa inscrita al Registre Oficial 
d’Empreses Proveïdores de Material 
Vegetal.

• Registre de la Cooperativa al Regis-
tre Oficial d’Empreses Proveïdores de 
Material Vegetal.

• Producció de llavor de les Fonts lla-
voreres de Catalunya

• Producció de planta i llavor de pins 
radiata lliure de fusarium.

• Compra conjunta de protectors (800 
unitats de 110 cm per frondoses i 2300 
unitats de 23x60cm per coníferes)

Cooperativa

SERVEIS DESTACATS



Prioritzem la comunicació i contacte amb el/la soci/sòcia a través de diferents canals 
per tal que disposi d’informació al dia sobre tot el rellevant per a la seva activitat. 
Alhora, amb l’objectiu d’estar al costat dels socis, també recolzem les fires i activitats 
importants pel sector.
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Llibre digital de les XXXI JTS Emili Garolera
El llibre, editat només en format digital, recull els diferents ar-
ticles elaborats pels experts que participen a les ponències de 
cadascuna de les vuit jornades de camp realitzades aquest any 
2014. Els coordinadors de la publicació són Josep M. Tusell, res-
ponsable tècnic del CFC, i Pau Vericat, enginyer de forests del 
CTFC. El llibre es pot descarregar directament a la pàgina web 
del Consorci Forestal de Catalunya.

Revista Catalunya Forestal  Publicació trimes-
tral especialitzada en aspectes d’actualitat i tèc-
nics vinculats al sector forestal que es distribueix 
per correu ordinari i de forma gratuïta als associ-
ats, centres de formació, administracions i entitats 
relacionades amb el sector. La revista també es pot 
consultar en format pdf al web del Consorci.

www.forestal.cat i xarxes socials Por-
tal on es pot seguir el dia a dia del Consor-
ci amb notícies relacionades amb la prò-
pia activitat de l’associació, amb jornades 
tècniques, convocatòries d’ajuts, així com 
d’altres temes rellevants que interessen 
a silvicultors i propietaris forestals. Tam-
bé facilitem la participació de l’associat 
i del sector a través de les xarxes socials 
de Facebook (www.facebook.com/consor-
ciforestal) i de Twitter (www.twitter.com/
cfcatalunya)

comunicació i 
publicacions



Fulls informatius
A través dels diferents canals (correu or-
dinari, web i l’inforest@l) al 2014 s’han 
enviat 22 monogràfics dirigits als socis. Els 
fulls sintetitzen i faciliten les novetats que 
requereixen d’una atenció especial:
1 Ajuts als Ajuntaments de les comarques 

gironines per a la gestió forestal sosteni-
ble i tractaments silvícoles de millora.

2 Ajuts a les Agrupacions de Defensa Fo-
restal (ADF) i a les associacions i federa-
cions d’ADF de les comarques gironines.

3 Ajuts a les explotacions forestals situa-
des als Parcs Naturals gestionats per la 
Diputació de Barcelona.

4 Ajuts per a instal·lacions tèrmiques 
amb biomassa en l’àmbit dels espais 
naturals protegits.

5 Bases reguladores i convocatòria de 
subvencions per al foment de les activi-
tats agràries i forestals a l’espai Guille-
ries-Savassona.

6 Novetats en matèria de danys per fau-
na cinegètica.

7 Ajuts per a reforestacions i producció de 
tòfona en finques de titularitat privada.

8 Ajuts per a redacció i revisió d’instru-
ments d’ordenació forestal (PTGMF i 
PSGF) en finques de titularitat privada.

9 Ajuts per a l’elaboració´de projectes per a 
actuacions forestals conjuntes (PTGMFc) 
en finques de titularitat privada.

10 Ajuts a la gestió forestals sostenible i 
prevenció d’incendi forestals en fin-
ques de titularitat privada.

11 Ajuts de la Diputació de Girona a les ex-
plotacions forestals al P.N. del Montseny.

12 Ajuts a les Agrupacions de Defensa Fo-
restals (ADF) per a l’adquisició de mate-
rial de transmissions i posicionament.

13 Ajuts per al tractament de la vegetació 
en les urbanitzacions afectades per la 
llei 5/2003, de 22 d’abril, i en nucli ur-
bans vulnerables.

14 Ajuts a les Agrupacions de Defensa Fo-
restals (ADF) per a l’any 2014.

15 Ajuts a la gestió forestal sostenible per 
als boscos de titularitat pública, per als 
treballs de prevenció d’incendis fores-
tals i per a la transformació i comercia-
lització de productes forestals.

16 Campanya de lleva del suro 2014: trac-
tament preventiu contra l’escaldat de 
l’alzina surera.

17 Convocatòria de subvencions als ajun-
taments per a la instal·lació de calderes 
de biomassa per a l’any 2014.

18 Sol·licitud de trampes i seguiment de la 
prova pilot de trampeig per al control 
del corc del suro.

19 Ajuts per al finançament d’actuacions 
en els espais naturals protegits de Ca-
talunya.

20 Ajuts per al foment de la contractació 
d’assegurances forestals pels danys 
d’incendis.

21 Baixada de retencions a autònoms amb 
rendes menors.

22 Novetats per al seguiment de la cam-
panya de recollida i comercialització de 
pinya de pi pinyer.

Inforest@l Butlletí digital amb el resum de les no-
vetats i el més rellevant, cada setmana.
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Presència als mitjans de comunicació
Seguint amb la tònica predominant 
dels darrers anys, la presència medi-
àtica del Consorci ha continuat amb 
la tendència d’una major aparició als 
mitjans digitals que als convencionals. 
En xifres absolutes, hi ha hagut un to-
tal de 85 aparicions, 45 de les quals a 
la premsa digital, 24 a la premsa escri-
ta, 8 a la televisió i 8 a la ràdio.
Sense cap mena de dubte, la qüestió de la biomassa és el tema que ha despertat més 
atenció per part dels mitjans, apareixent fins a 15 ocasions, la majoria de les quals en 
premsa digital. Cal destacar dos reportatges de doble pàgina en premsa escrita com el 
Diari ARA i el Regió 7, així com en format televisiu a La2 de TVE i a EL9TV.
Pel que fa a la següent temàtica que ha centrat l’interès dels mitjans hi trobem la 
recollida il·legal de pinyes al Maresme, que va saltar a la palestra mediàtica el mes de 
març, i on el punt de vista del Consorci ha comptat amb un total de 10 aparicions -una 
de les quals al TN comarques de TV3-. D’altra banda, les conclusions de l’Assemblea 
General del CFC també han aparegut en 10 ocasions als mitjans, especialment pel que 
fa al suport digital.
Altres temes remarcables que han comptat amb atenció mediàtica han estat el po-
sicionament del Consorci en relació a la proposta del Pla de Desenvolupament Rural 
(PDR), que ha comptat amb 9 aparicions -la meitat en capçaleres de gran rellevància-; 
la inauguració de l’empresa Quality Suber, dins de la cloenda de les Jornades Tècni-
ques Silvícoles, amb 9 aparicions -una de les quals a la prestigiosa revista del sector 19 
líneas-; i els danys causats pels cabirols, amb 4 aparicions.
Finalment cal fer esment, d’una manera especial, a la presència del president del Con-
sorci, Rosendo Castelló, al programa Espai Terra de TV3, en un especial sobre els 20 
anys de l’incendi del Berguedà, així com la publicació d’una carta al lector emmarcada 
a la secció d’Opinió del diari Ara, on el secretari general Joan Rovira, fa una reflexió 
entorn del propietari forestal com a responsable de la gestió i millora del bosc, arran 
del debat generat per un aprofitament forestal del bosc de Riu de Cerdanya.

Presència a la 3a Fira de Biomassa Forestal de Catalunya
De la mateixa manera que en les edicions anteriors, el Consorci Forestal de Catalunya, 
juntament amb la Cooperativa Serveis Forestals, va participar a la 3a Fira de Biomassa 
Forestal de Catalunya que va tenir lloc a la ciutat de Vic del 20 al 22 de febrer.

Premsa digital

Premsa escrita

Televisió

Ràdio  

52,9%
9,4%

9,4%

28,2%



Acord per la millora de la Llei 
7/1999, del Centre de la Propietat 
Forestal

A proposta del Consorci Forestal de Ca-
talunya, la Llei forestal de 1988 incorpo-
ra la figura del CPF. Una figura que neix 
sota la voluntat de concentrar, en una 
administració àgil i propera, totes les 
competències en matèria forestal. Alho-
ra, això fa possible la participació dels 
silvicultors en les decisions que afecten 
llurs explotacions i té entre els seus ob-
jectius principals l’extensionisme i el fo-
ment de la gestió forestal sostenible.
Per fer possible un creixement i uns ob-
jectis ambiciosos, la Llei del 1999 dóna 
un format d’agència a un Centre que 
avança tot i els canvis continuats als 
quals s’ha vist sotmesa la política fo-
restal a casa nostra. Això ha fet que no 
sigui fins aquesta legislatura que, amb 
el recolzament tant del Conseller Josep 
M. Pelegrí com del Director General de 
Medi Natural i Biodiversitat, Antoni Tra-
sobares, hagi estat possible una trans-
formació que ha de tancar un llarg pe-
ríode d’incerteses i lluites constants per 
defensar el principal èxit de la política 
forestal a casa nostra.
L’acord, que ha vist la llum el 13 de març 
de 2015 amb la Llei 3/2015, d’acompa-
nyament dels pressupostos, modifica el 
Consell Rector del CPF en el que el con-
seller del ram passa a tenir la presidència 
i es dóna una vicepresidència primera a 
la propietat forestal privada. S’estableix 
també una estructura, un sistema per 

la presa d’acords, la figura d’un con-
tracte programa i un compromís per 
l’elaboració i aprovació del reglament 
del Centre, que estem convençuts faran 
possible una millora de la col·laboració i 
confiança entre el CPF i la resta d’admi-
nistracions vinculades al medi forestal.

Seguiment del nou Pla de 
Desenvolupament Rural de 
Catalunya (PDR 2014-2020)

Durant el 2014 s’ha dut a terme una tas-
ca intensa i continuada per contribuir 
a la millora d’un programa que ara per 
ara és el principal i gairebé únic instru-
ment de suport econòmic al sector.
• 14 de gener: El director general de 

Desenvolupament rural es compro-
met a integrar el Consorci en el comitè 
de seguiment i participació del PDR.

• 13 de maig: A l’Assemblea General 
celebrada al Monestir de Santa Maria 
de Poblet vam demanar apostar per 
la millora de la competitivitat del sec-
tor forestal com a part fonamental 
del PDR i augmentar el finançament 
destinat al sector fins a un 15%.

• 5 de juny: Amb l’impuls de Consorci, 
les principals organitzacions del sec-
tor forestal denuncien el tractament 
que rep aquest sector en la proposta 
de PDR 2014-2020 català.

 La proposta de PDR situava a Catalu-
nya a la cua de l’Estat pel que fa a la 
participació de les explotacions fores-
tals en el desenvolupament rural. 

• 26 de juny: El president del CFC va 

17activitat en l’àrea 
institucional
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defensar davant el conseller d’Agri-
cultura, Josep M. Pelegrí, i el Director 
General de Medi Natural i Biodiver-
sitat, Antoni Trasobares, un millor 
finançament per a les mesures fores-
tals en el nou Programa de Desenvo-
lupament Rural (PDR) 2014-2020.

 El document final incorpora una mi-
llora de 8,5 M€ (més del doble) del 
pressupostat inicialment.

Defensa de l’aposta per l’impuls i 
inversió en gestió forestal i per la 
defensa dels drets dels silvicultors 
davant l’aprovació del Pla General 
de política forestal 2014-2024 
(ACORD GOV/92/2014)

Després d’un llarg periple de 10 anys de 
debats i discussions, el document té com 
a principals objectius:
1 Promoure la gestió activa dels ter-

renys forestals, com una necessitat 
per potenciar llurs funcions econòmi-
ques, socials i ambientals.

2 Recolzar la propietat i la indústria 
forestal com a principals agents del 
sector econòmic.

3 Millorar la percepció social de la ges-
tió forestal sostenible i promoure l’ús 
de llurs productes.

Portem la proposta de bonificació 
fiscal de les inversions en gestió 
forestal sostenible al Congrés per la 
seva incorporació a la Llei bàsica de 
boscos

El 22 de gener, Rosendo Castelló i Joan 
Rovira, com a representants del CFC, i 
Patrícia Gómez, gerent de COSE, van 

plantejar al president de la Comissió 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Am-
bient del Congrés, Josep Ignasi Llorenç 
la modificació de la Llei bàsica de bos-
cos, com una alternativa per incloure 
la bonificació a l’Impost de Societats o 
IRPF de les inversions en activitats de 
gestió i millora dels boscos
El 29 de juliol, COSE presenta la pro-
posta de bonificació fiscal impulsada 
pel Consorci, amb el recolzament de 
les principals organitzacions del sector, 
davant la ministra d’Agricultura, Ali-
mentació i Medi Ambient.
Un cop adoptada la proposta el darrer 
juny de 2013 per l’assemblea de la Con-
federació, això suposa un gran pas en-
davant, doncs la proposta compta amb 
el recolzament de totes les patronals del 
sector.
Finalment, la proposta compta amb el 
recolzament tant del Ministeri d’Agri-
cultura com  dels diferents grups con-
tactats al Congrés. La darrera dificultat 
és superar les reticències d’Hisenda que 
pretén aturar qualsevol iniciativa en el 
camp de la fiscalitat a l’espera d’una 
Llei paraigües que eviti lluites i supo-
sats greuges entre sectors i territoris. 

Defensa dels silvicultors – 
propietaris forestals davant 
el Departament de Territori i 
Sosteniblitat

L’oblit dels productors en les polítiques 
de conservació és quelcom que ve de 
lluny a casa nostra. L’11 de juliol, Rossend 
Castelló, president del Consorci, i Joan 
Rovira, secretari general, es van reunir 
amb el Conseller de Territori i Sostenibili-
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tat, Santi Vila, i amb el secretari de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Lle-
bot, per denunciar aquesta situació. Com 
a fites importants cal destacar:
 • L’acord sobre la necessitat de coordi-

nar actuacions i criteris entre l’admi-
nistració forestal i l’ACA en tema de 
gestió dels boscos de ribera.

• L’entesa sobre la necessitat de major 
coordinació entre administracions i 
suport al sector de la bioenergia

• El recolzament del conseller Vila a 
la presentació de proposta de boni-
ficació fiscal del 30% per inversions 
en Gestió Forestal Sostenible, com a 
mesura per la conservació i millora 
dels espais forestals

• El compromís per integrar al Consor-
ci en els treballs pel nou projecte de 
Llei de la Biodiversitat.

Vist que en varis d’aquests punts no s’ha 
produït un canvi (ACA i Llei de la biodi-
versitat), des del Consorci es continuarà 
treballant per defensar polítiques que 
posin als silvicultors com a actors i pro-
tagonistes de la conservació als silvicul-
tors i a la gestió forestal i responsable del 
bosc. Considerem que la no gestió és un 
contrasentit sense justificació i contra-
produent pel conjunt de la societat.
Per últim, i en relació al desplegament 
de la xarxa Natura 2000 a Catalunya, i 
davant l’anunci d’informació pública del 
Projecte d’Acord del Govern pel qual es 
declaren les zones especials de conserva-
ció de la regió biogeogràfica mediterrà-
nia, integrants de la xarxa i se n’aprova 
l’instrument de gestió, el Consorci va 
presentar al·legacions per eliminar in-
congruències i limitacions a la gestió.

Canvi de rumb a l’Institut Català del 
Suro

Com a resultat de la defensa d’un plan-
tejament més transversal a la institució, 
el darrer el 10 de novembre i després 
d’uns mesos d’intens treball, l’Institut 
Català del Suro, del qual el CFC n’és 
membre de la Comissió Executiva, 
aprova de manera consensuada un full 
de ruta per als pròxims anys, en el que 
es fa palesa, entre d’altres, la necessi-
tat de la recerca i la innovació en els 
productes surers, caminant cap a l’ob-
tenció d’altres productes i utilitats del 
suro, especialment del suro català.
Aquest fet és suma a altres canvis im-
portants com són: l’assumpció de la pre-
sidència per part del conseller d’Agricul-
tura, Josep M. Pelegrí; i l’augment de la 
col·laboració entre ICSuro i Consorci en 
projectes transversals i de sector.

L’Escola Forestal Casa Xifra fa 
un reconeixement a la tasca de 
col·laboració en formació forestal 
del CFC

Amb motiu de la inauguració del nou 
curs, el passat 3 d’octubre, l’Escola Fo-
restal Casa Xifra va fer un reconeixe-
ment al Consorci per la seva contribució 
a la formació forestal a Catalunya.
El reconeixement es va fer extensiu a 
la família Vilahur, que fou qui va cedir 
els terrenys per a la construcció de l’ac-
tual Escola. Des del Consorci aprofitem 
per agrair a tot l’equip de l’Escola i al 
DAAM la col·laboració i el compromís 
en la formació forestal.
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altres iniciatives

Projecte LIFE+ SUBER: Selecció i 
caracterització de rodals pilot

L’any 2014 es va posar en marxa el Pro-
jecte LIFE+ SUBER, coordinat pel CFC, 
amb l’objectiu de treballar en la gestió 
i conservació de les suredes per contri-
buir a l’adaptació i a una major resili-
ència dels boscos de sureres europeus 
davant del canvi climàtic, afavorint la 
seva conservació i el manteniment de 
la cadena de valor associada. Aquest 
projecte, que té una durada de 4 anys, 
compta amb un pressupost de més d’1 
milió d’euros, i hi conflueixen la propi-
etat forestal, la indústria surera i l’Ad-
ministració pública. 
D’entre les tasques pilot desenvolupa-
des durant l’any 2014 destaca la selecció 
dels rodals on s’implementaran els trac-
taments silvícoles innovadors i el dispo-
sitiu de trampeig massiu per al Corae-
bus undatus. En total s’han seleccionat 
28 rodals, set de cadascuna de les qua-
tre grans zones sureres de Catalunya: 
Alt Empordà, Gavarres, Montseny-Gui-
lleries i Montnegre-Corredor. Els trac-

taments innovadors proposats són la 
gestió irregular de l’alzina surera densa 
mantenint una elevada fracció de sota-
bosc, l’adevesament per a la prevenció 
d’incendis i la recuperació de l’alzina 
surera degradada, en combinació amb 
un dispositiu de trampeig massiu per a 
la colobreta.

Consolidació de 
l’empresa Quality 
Suber SL 

L’any 2013 el CFC va promoure la cre-
ació de l’empresa Quality Suber SL, en 
la qual participen la Cooperativa Ser-
veis Forestals, i l’Associació de Propieta-
ris Forestals del Montnegre i Corredor. 
Durant l’any 2014 l’empresa va conso-
lidar-se amb un increment del volum 
de suro comercialitzat de 1.350 tones, 
aproximadament 1/3 del volum de pro-
ducció total de Catalunya. Alhora, s’ha 
ampliat la cartera de clients, i s’ha in-
corporat com a soci a Francesc Pla, reco-
negut expert i actual director tècnic de 



l’organització. També s’ha col·laborat 
amb el projecte d’ACCIÓ «Impuls a la 
compra de proximitat de matèria pri-
mera per a la millora de la competitivi-
tat del sector surer català» endegat per 
la Cooperativa Serveis Forestals.

Cooperació internacional: La Xarxa 
Mediterrània d’Innovació i Recerca 
Forestal (MENFRI) organitza una 
trobada al Marroc per avaluar 
l’organització i el desenvolupament 
del sector forestal en els països 
mediterranis

El 26 de maig, experts de diferents sec-
tors (indústria, ONG, ciència, política, 
etc.) i provinents de diferents països 
es van trobar al Marroc per avaluar 
l’organització i desenvolupament del 
sector forestal en els països mediterra-
nis en el marc del projecte MENFRI. Es 
tracta d’un projecte de recerca i desen-
volupament finançat per la UE que té 
l’objectiu de fomentar la cooperació 
internacional entre el nord i el sud de 
la Mediterrània en l’àmbit de la gestió 
forestal. El projecte, coordinat pel CRE-
AF i amb la participació del CFC com 
a expert en la gestió del bosc, pretén 
crear un entorn favorable per al des-
envolupament de l’activitat forestal i, 
a la vegada, fer front al canvi climàtic 
al mediterrani.
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Projectes Innovadors. Des del CFC 
proposem diferents propostes 
de projectes innovadors a les 
convocatòries del DAAM amb 
l’objectiu de donar resposta a 
problemàtiques concretes del 
sector forestal

Concretament durant el 2014 s’ha re-
alitzat el projecte “Producció de pinyó 
comestible en àrees forestals degrada-
des amb elevat risc d’incendi i vulnera-
bles al canvi climàtic” amb l’objectiu 
d’experimentar les possibilitats d’im-
plementar plantacions de pi pinyer per 
la producció de pinya en zones degra-
dades i assolir una possible viabilitat 
econòmica per aquestes explotacions 
amb una producció, la pinya de pi pi-
nyer, que no seria possible sense la tèc-
nica de l’empelt. Durant la fase d’exe-
cució del projecte, es van executar 
empelts de pi pinyer sobre el regenerat 
de peus de pi blanc en dues zones afec-
tades per incendis forestals i també es 

va executar una plantació de peus em-
peltats a viver a una zona afectada per 
ventades.
Alhora, des del CFC també es va col-
laborar amb l’Institut Català del Suro 
en la presentació d’un projecte sobre 
la depuració de les aigües residuals del 
procés de bullit del suro mitjançant ai-
guamolls que utilitzen el suro triturat 
com a substrat per les plantes que de-
puren les aigües
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