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Esteu llegint el recull de continguts de les vuit jornades del que ha estat la 
XXXVI edició de les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera, que organit-
za el Consorci Forestal de Catalunya.

Aquestes jornades, són trobades pràctiques a bosc, nascudes de la inquietud 
de propietaris i gestors forestals per conèixer noves experiències de gestió 
forestal, pensades per a esdevenir una finestra de coneixement aplicat i exe-
cutades per facilitar l’intercanvi d’experiències de gestió. A partir de la seva XIX 
edició l’any 2001, es va apostar per a la seva tecnificació, organitzant jornades 
amb un fort contingut tècnic però sense oblidar que aquesta tecnificació ha 
d’estar al servei i disponible per als propietaris i gestors forestals. Amb els anys, 
les Jornades han anat evolucionant en continguts i en participants. Cada any 
intentem organitzar jornades que incorporin tècniques innovadores de gestió 
i continguts d’actualitat amb el sector. Amb els anys, hem tingut èpoques on 
bàsicament els participants eren propietaris i gestors forestals, altres èpo-
ques on s’hi afegien tècnics i enginyers forestals i durant uns anys vam estar 
acompanyats d’estudiants dels diferents centres de formació forestal. Hi ha 
hagut anys de més participació i anys de menys, com també hi ha jornades 
amb més o menys participants i fins i tot, jornades que hem hagut de repetir 
per donar resposta a la demanda d’assistència. L’any 2002 es va començar a 
editar el recull de continguts de les diferents jornades proposades en cada 
edició amb l’objectiu de consolidar en un llibre els continguts: primer en for-
mat paper i a partir de l’any 2012 en format digital. En qualsevol cas, des de 
l’organització de les Jornades Tècniques, sempre hem planificat les Jornades 
com una activitat de formació pràctica (però amb un fons tecnificat) basada 
en l’intercanvi i debat d’experiències, fet que ha portat aquesta iniciativa de 
formació fins a esdevenir un reconegut referent pel que fa a promoció i divul-
gació de silvicultura i gestió forestal aplicada a casa nostra.

I finalment i per acabar, sense que el fet de deixar-ho pel final impliqui menys 
importància, arriben els agraïments. A les entitats i empreses que hi partici-
pen i a les que hi col·laboren: la seva participació enriqueix els continguts 
de les Jornades. Als ponents i coordinadors de les diferents Jornades: la 
seva implicació garanteix els continguts tècnics. Als participants (propietaris 
i gestors forestals, estudiants, tècnics independents, d’empreses privades i de 
l’administració): sense tots ells les Jornades serien buides de contingut humà. 
En aquest punt, cal un merescut reconeixement als propietaris forestals que 
hi participen i hi col·laboren tot compartint el seu coneixement i experiència, 
explicant i posant a debat la seva gestió davant d’un públic especialitzat.

Esperem que gaudiu de la lectura dels diferents articles que recullen l’expres-
sió escrita del coneixement i experiència divulgada en les diferents edicions i 
Jornades, i que en un futur, us siguin d’utilitat per a la necessària gestió dels 
boscos per assolir l’objectiu de la seva conservació i millora.

Josep M. Tusell 
Responsable Àrea Tècnica

Consorci Forestal de Catalunya

XXXVI JTS
EMILI GAROLERA
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La producció de pinyons en 
plantacions empeltades. 

Resultats dels assaigs instal·lats a l’IRTA
Raúl de la Mata Pombo [IRTA]

Anna Teixidó Companyó [IRTA]

Neus Aletà Soler [IRTA]

Antoni Torrell Sorio [Forestal Catalana]

Laura Ros Ballester [Forestal Catalana]

Miquel Segarra Trepat [Forestal Catalana]

Resum
El pinyó és un producte comercialment molt preuat. L’avalen les seves excepcionals qua-
litats dietètiques i nutricionals i el tradicional consum en l’arc mediterrani. Actualment, les 
masses adultes de Pinus pinea a Catalunya, sotmeses a severs estressos biòtics i abiòtics 
derivats dels nous marcs climàtics, necessiten un revulsiu per arribar a ser rendibles pel 
que fa a la producció de pinyó. Davant aquesta realitat, fa 10 anys, l’IRTA en col·laboració 
amb Forestal Catalana va posar en marxa diferents assaigs per tal d’avaluar les possibilitats 
productives de les plantacions empeltades de pi pinyer a partir de genotips seleccionats, 
la utilització de diferents peus i les necessitats en suport hídric. Posteriorment, amb la 
gran davallada de la producció de pinyó a partir de 2015, i tractant de buscar-ne la causa 
principal, es van iniciar els treballs amb Leptoglossus occidentalis. Es presenten doncs els 
resultats d’aquestes activitats per tal d’avalar les possibilitats productives del pi pinyer sota 
l’aplicació d’alguns criteris agronòmics que permeten assolir nivells productius superiors 
a 1.500 kg de pinyes verdes per hectàrea a partir del 8 anys.
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Introducció

Per tal d’avaluar la potencialitat produc-
tiva de les plantacions empeltades de pi 
pinyer gestionades com a sistemes agro-
forestals, l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) ha anat instal·lant 
des de 2009 diferents plantacions/assaigs 
d’aquesta espècie sota criteris agronòmics 
pensant que el producte que es comerci-
alitza és una fruita seca molt preuada: el 
pinyó. 

Els assaigs sobre els que es presenten 
resultats estan actualment instal·lats a 
la finca de Torre Marimon (Caldes de 
Montbui). La gestió de les plantacions 
empeltades de pi pinyer és una gran des-
coneguda i les dades que s’aporten prete-
nen clarificar aspectes bàsics a considerar 
en el moment de decidir-se per aquest 
tipus de plantacions. 

Assaig 1

Entre 2009 i 2011 s’instal·la una planta-
ció amb disseny experimental que inclou 
64 clons pre-seleccionats pel Centre de 
Recerca Forestal (CIFOR-INIA) de la pros-
pecció i avaluació productiva realitzada en 
quatre de les regions de procedència espa-
nyoles de P. pinea: “Catalunya Litoral”, “La 
Mancha”, “Meseta Norte” i “Valles del Tiétar 

y Alberche”. Això suposa una plantació de 
384 arbres empeltats, distribuïts a un marc 
de 6 × 6 m (11.800 m2; Fotografia 1). La 
parcel·la ha estat gestionada tots aquests 
anys seguint criteris agroforestals, amb 
manteniment/potenciació de la coberta 
del sòl i en condicions de secà. El segui-
ment productiu i vegetatiu s’ha fet des 
de la seva plantació i l’assaig inclou gran 
part dels materials actualment registrats 
al Catàleg Nacional de Materials de Base 
(CNMB), que són els que comercialitza 
Forestal Catalana des d’aquest mateix any 
2019. 

Objectiu: Caracterització productiva de 
genotips pre-seleccionats de pi pinyer 
en una zona potencialment apta per P. 
pinea a Catalunya. La parcel·la pertany a 
la xarxa de plantacions instal·lades a nivell 
d’Espanya pel tal d’establir els criteris d’ús 
d’aquests materials. 

Assaig 2

L’any 2015, en aparèixer amb força el 
problema del Leptoglossus occidentalis 
a Catalunya, l’IRTA i el Servei de Sanitat 
Vegetal del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (a través 
de Forestal Catalana) prenen la decisió 
de fer un seguiment dels danys pro-
vocats per aquesta plaga emergent a 
Europa. Així, es van elegir arbres ben 
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desenvolupats i productius sobre els quals 
es fa un seguiment exhaustiu sota pro-
tecció de malla “insect-proof” vs. aquells 
no coberts. L’assaig s’inicià amb 19 arbres, 
10 coberts i 9 descoberts; posteriorment, 
l’any 2017, el creixement dels arbres obli-
ga a canviar les proteccions per unes de 
més espaioses i es decideix seguir només 
sobre 5 arbres coberts i 5 descoberts 
(Fotografia 2). S’ha estudiat l’efecte/dany 
atribuïble a la xinxa durant tot el cicle 
vegetatiu sobre els estròbils de primer, 
segon i tercer any (òrgans reproductius 
femenins) i sobre els pinyons, fent-ne 

un seguiment individualitzat, per arbre i 
estròbil, des de 2015 i durant tot el període 
vegetatiu.

Objectiu: Esbrinar l’efecte real de L. occi-
dentalis en la davallada de la producció de 
pinyó a Catalunya.

Assaig 3

L’abril de 2008 es va fer la primera plan-
tació empeltada de pi pinyer a Torre 
Marimon amb 96 arbres de dos clons de 
Catalunya litoral (escollits per Forestal 
Catalana) empeltats sobre peus de Pinus 
halepensis Mill. La parcel·la es va plantar a 
un marc de de 6 × 6 m, amb un total de 
3.500 m2 (Fotografia 3). La parcel·la comp-
ta amb dues dotacions hídriques dife-
renciades subministrades mitjançant reg 
localitzat. Els tractaments de suport hídric 
només a la primavera (T2) i fins a finals 
d’estiu (T1) s’avaluen vs. el conreu en secà 
(Testimoni). La quantitat d’aigua aportada 
s’ha anat calculant fent el balanç hídric 
setmanal, seguint les pautes habituals en 
agronomia, considerant l’evapotranspira-
ció del conreu i la pluviometria. En aquest 
assaig, des de 2011, s’ha fet un seguiment 
acurat del creixement i de la producció 
(estròbils de diferents anys i qualitat del 
producte).

Fotografia 1. 
Assaig de 64 

genotips de pi 
pinyer instal·lat 

a Torre Marimon 
(Caldes de 
Montbui).

Fotografia 2. L. occidentalis en diferents estadis de desenvolupament en pinya de pi pinyer 
(esquerra) i gàbia amb malla “insect-proof” (dreta), a Torre Marimon (Caldes de Montbui). 
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Objectiu: Avaluar la resposta productiva 
d’una plantació de pi pinyer empeltada 
sobre P. halepensis i com influeix el suport 
hídric en la resposta vegetativa i produc-
tiva dels pins.

Resultats

Temporalitat i quantificació de 
la producció

L’entrada en producció de les plantacions 
es produeix a partir del 3r any, amb dades 
consistents. Com a referència en el perí-
ode juvenil, fins als 5 anys la producció 
acumulada en l’Assaig 3 es xifra en prop 
de 6 kg de pinya verda per arbre i fins als 
10 anys en 14 kg per arbre (Figura 1). Cal 
esmentar que les collites de pinya han 
estat molt irregulars durant els vuit anys 
de seguiment (2011-2018), tot mostrant 
una tendència creixent però molt afectada 
pel marcat caràcter anyívol del pi pinyer. A 
l’any de màxima producció, en qualsevol 
de les parcel·les estudiades, la collita va 
ser d’entre 2,6 i 3,5 cops més elevada que 
la mitjana de la resta dels anys.

La producció mitjana anyal entre els 7 
i 11 anys s’ha estimat en 906 kg/ha en 
l’Assaig 1 (assaig de clons) i en 711 kg/ha 
en l’Assaig 3 (pi pinyer empeltat sobre pi 
blanc). Aquestes dades han estat molt 
influenciades per l’efecte devastador del 
Leptoglossus occidentalis des de 2013 
a Catalunya. Ara bé, les collites acon-
seguides, tot i així, han estat superiors 
a les de les masses naturals, xifrades en 
200 kg/ha (Gordo, 2004) en les últimes 
dècades del segle XX, quan encara no hi 
havia L. occidentalis declarat a la penínsu-
la Ibérica. També son netament superiors 
a un assaig similar realitzat a Andalusia 
on la producció anyal de pinya d’arbres 
empeltats entre 8 y 11 anys va ser de 525 
kg/ha (Castaño et al., 2004).

Per tal d’aconseguir una aproximació al 
que podria ser una potencial collita, sense 
pèrdues per la “xinxa”, s’han extrapolat les 
dades de producció dels arbres engabiats, 
on l’insecte no ha interferit en la quantitat 
i qualitat de la producció. Amb aquestes 
dades, la producció mitjana anyal s’estima 
en 1.738 kg/ha de pinya verda, mitjana 
entre els 7 i els 11 anys.

Figura 1. Producció acumulada en pes de 
pinyes verdes per arbre en el període juvenil, 
fins als 5 anys i posteriorment fins al 10 anys.

Fotografia 3. 
Plantació de 10 
anys de pi pinyer 
empeltat sobre 
pi blanc amb 
reg localitzat de 
suport a Torre 
Marimon (Caldes 
de Montbui).
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Efecte del L. occidentalis en la 
collita de pinya i pinyó

L’Assaig 2, dissenyat específicament per 
conèixer l’efecte del Leptoglossus occi-
dentalis sobre la producció, ens mostra 
que els arbres coberts, els protegits de 
l’atac de l’insecte, tenen una producció 
1,9 cops més elevada que els que no han 
estat coberts. Això es tradueix en una 
pèrdua efectiva del 48% en pes de pinyes 
per l’efecte de la xinxa. Pel que fa al pinyó, 
els arbres protegits van produir una collita 
de pinyons plens en closca 3,5 vegades 
superior a la dels arbres no coberts. Això 
es tradueix en una pèrdua real de pinyó 
comercial del 65% (Figura 2).

En la reducció de la collita també s’hi han 
de sumar les pèrdues d’estròbils de 1r i 2n 
any que es veuen afectats per l’insecte i 
s’assequen abans d’arribar al tercer any. 
En els arbres descoberts la pèrdua de 
pinyes en diferents estadis de desenvo-
lupament és valora en un 60% del total 

(Figura 3). Ara bé, no tots els estròbils arri-
ben a ser pinyes en el procés de formació 
de la pinya, de 3 anys. Es produeixen altres 
pèrdues no atribuïbles a la “xinxa ameri-
cana” quantificades en un 15% en aquest 
mateix assaig. 

A la Figura 3 s’observa que a la reduc-
ció de collita total deguda a les pèrdues 
durant el desenvolupament de les pinyes 
(3 anys) cal afegir-hi la predació directa 
de l’insecte sobre les pinyes al tercer any, 
moment quan deixa els pinyons buits. 
Aquesta pèrdua s’ha quantificat en l’Assaig 
2 en un 29% d’augment de pinyons buits 
en els arbres descoberts. 

El material vegetal

Els genotips de pi pinyer més productius 
són els productors d’un major nombre 
d’estròbils de primer any, la collita depèn 
doncs del comportament productiu de 
l’arbre tres períodes vegetatius abans 
(Figura 4).

Figura 2. Mitjana 
de pes de pinyes 

verdes (esquerra) i 
pinyons comercials 
(dreta) produïts en 

el període 2015-
2018 en els arbres 
coberts amb malla 

“insect-proof” vs 
els descoberts.

Figura 3. Mitjana de 
pinyes perdudes en 
diferents nivells de 
desenvolupament 

(esquerra) i 
percentatge de 

pinyons buits 
(dreta) en els 

arbres coberts vs 
descoberts, durant 

els anys 2015-2018.
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Però, cal assenyalar que els clons amb 
una major producció de pinya verda 
foren també els que van presentar menor 
pèrdua d’estròbils en el transcurs de la 
formació de la pinya (Figura 5). És a dir, 
van tenir la capacitat de mantenir un 
major nombre d’òrgans florals femenins 
en els tres períodes vegetatius, així que 
van suportar millor les agressions biòti-
ques/abiòtiques.

Considerant les regions de procedència 
dels genotips en estudi, “Cataluña Litoral” 
s’ha mostrat com la menys vigorosa de 
les quatre assajades i també la que va 
produir un menor nombre d’estròbils de 
primer any en les condicions de Caldes de 
Montbui (Figura 6).

Tot i haver-hi diferències significatives 
en contra de la procedència “Catalunya 
Litoral”, en vigor i producció d’estròbils de 

Figura 6. Superfície 
de capçada als nou 
anys de la plantació 
(esquerra) i mitjana 
de la producció 
d’estròbils de 1r any 
per arbre, període 
2014-2018 (dreta) 
per a les quatre 
procedències en 
avaluació.

Figura 4. Relació entre el nombre 
de pinyes collides per arbre per 
cada clon estudiat i el d’estròbils 
produïts tres períodes vegetatius 
abans (correlació genètica alta: 
r=0,70). Els punts corresponen 
a les dades de cadascun dels 64 
clons avaluats en l’Assaig 1.

Figura 5. Relació entre el  
nombre de pinyes a la collita 
per arbre i clon estudiat i el 
percentatge d’estròbils perduts 
durant el tres anys del cicle 
de formació de les pinyes 
(correlació genètica: r=-0,46). Els 
punts corresponen als 64 clons 
estudiats en l’Assaig 1.

Creixement Producció estròbils
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Figura 8. Superfície 
de capçada als 10 

anys (esquerra) 
i mitjana de la 

producció d’estròbils 
de 1r any per arbre, 

al període 2011-
2018 (dreta), pels 

dos calendaris 
de reg aplicats vs 

control en secà.
Lletres iguals indiquen: sense 

diferencies significatives entre 
tractaments (test separació 

mitjanes de Tukey).

Figura 7. Mitjana 
de pes de pinyes 

collides (esquerra) 
i percentatge de 
pinyes perdudes 

durant els tres 
anys de formació 
del con (dreta), a 

partir de l’avaluació 
de 2014-2018 
de les quatre 

procedències.

1r any, no se n’han detectat en la collita 
final de pinyes (Figura 7). Les procedèn-
cies més vigoroses, amb més nombre 
d’estròbils, han resultat ser també les de 
majors pèrdues durant els anys de forma-
ció de les pinyes. Així, “Cataluña Litoral” té 
una collita de pinyes equiparable a la d’al-
tres procedències i inclús lleugerament 
superior a dues d’elles. Podem sospitar 
d’una millor adaptació a les condicions 
de la zona?

Efecte del suport hídric  
en la collita

Les dosis de reg aportades en el cas del 
reg aturat a finals de juny es xifren de 
mitjana, en els tres últims anys, en 450 
m3/ha, mentre que quan finalitza el 15 de 
setembre la quantitat d’aigua és de 980 
m3/ha. Els arbres regats van créixer més i 
van tenir un major nombre d’estròbils de 
1r any que els pins mantinguts en condi-
cions de secà. Ara bé, allargar el període 
de reg més enllà del juny no sembla 

aportar cap benefici productiu pel que fa 
a incrementar el nombre d’estròbils de 1r 
any (Figura 8), i suposa doblar l’aportació 
hídrica.

Pel que fa al pes de pinyes a la collita, 
l’aportació hídrica no va suposar una sig-
nificativa major productivitat però sí una 
certa tendència a produir més pinyes en 
els arbres amb dotació hídrica vs les con-
dicions de secà (Figura 9).

Amb les dades actuals, la pèrdua total 
de cons amb la suma dels tres períodes 
vegetatius ha resultat ser significativa-
ment superior en els pins regats en relació 
al control (Figura 9). Òbviament, aquestes 
dades són poc engrescadores per plan-
tejar fer una despesa en instal·lar un reg. 
Però, no podem oblidar la tendència del 
Leptoglossus occidentalis a acarnissar-se 
en les zones més tendres i, per tant, els 
arbres regats poden haver resultat ser més 
atractius per l’insecte. Evidentment s’ha 
de continuar esbrinant què passa.
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Figura 9. Mitjana 
de pes de pinyes 
verdes per arbre 
(esquerra) i mitjana 
d’estròbils perduts 
en els tres períodes 
vegetatius (dreta), 
de 2011 a 2018, 
en els tractaments 
d’aportació d’aigua 
vs el control en secà.
Lletres iguals indiquen: sense 
diferencies significatives entre 
tractaments (test separació 
mitjanes de Tukey).

Conclusions

Les plantacions empeltades són clarament 
viables productivament amb una pro-
ducció estimada de més de 1.700 kg/ha, 
en absència de danys biòtics, i superen 
àmpliament les produccions en condici-
ons de massa forestal (500 kg/ha en les 
millors condicions).

Instal·lar directament planta empeltada en 
parcel·la suposa obtenir pinyes al 3r any 
de plantació i també la gran avantatge 
de facilitar la collita durant un bon nom-
bre d’anys, gràcies a la mida reduïda dels 
arbres.

Les pèrdues provocades per Leptoglossus 
occidentalis s’han quantificat en més del 
65% en pinyó blanc. Controlar aquesta 
plaga és imprescindible per a que les 
plantacions de pi pinyer siguin viables.

Existeixen actualment genotips registrats 
de P. pinea seleccionats per una major 
productivitat, i per tan, hi haurà a l’abast 
dels propietaris planta empeltada i/o pues 
d’aquests genotips de forma creixent des 
d’aquest any (Forestal Catalana). 

La bona resposta adaptativa de la proce-
dència “Catalunya Litoral” anima a emprar 
pues d’arbres ‘plus’ de la zona on es vol fer 
una nova plantació de pi pinyer empeltat, 
tal com permet la legislació vigent del 
DARP, mentre no hi hagi prou material 

en els Camps de Peus Mare de pi pinyer 
instal·lats a Catalunya.

La utilització de patrons de pi blanc no 
suposa cap problema productiu. Per tant, 
en sòls pesants i calcaris potser una bona 
alternativa. Considerar la major dificultat, 
tant de maneig com d’èxit, quan s’empelta 
sobre patrons de pi blanc enfront patrons 
de pi pinyer.

La capacitat productiva d’un material 
queda reflectida en la seva capacitat de 
producció d’estròbils de 1r any, per tant 
la gestió que suposi incrementar aquest 
nombre de cons juvenils serà benefici-
osa. Això és la tendència observada en 
l’aplicació d’aigua durant el creixement 
vegetatiu del pi pinyer. Dotacions inferiors 
a 500 m3/ha semblen suficients.
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Resum

Es presenten els mètodes i resultats dels treballs silvícoles d’adaptació al canvi climàtic 
realitzats a la subconca de la Teula, ubicada al Bosc de Poblet (CUP 1 de Tarragona) i 
dins la Reserva Natural Parcial del Barranc del Tillar, la qual porta més de 30 anys moni-
toritzada hidrològicament (cabals líquids i sòlids) per la Universitat d’Alacant. 

Per altra banda, es presenta la metodologia, els materials i els resultats de desembos-
car mitjançant dos sistemes de canals. Aquest sistema de desembosc, aplicat en casos 
concrets i sempre per l’extracció de fustes curtes o llenyes, es manifesta com un bon 
sistema si s’apliquen millores i adaptacions. 

Finalment, es presenten els primers resultats sobre la resposta hidrològica de la conca 
als tractaments, en comparació amb els resultats de la conca veïna, i que justifiquen, 
una vegada més, la necessitat d’intervencions moderades per tal que els alzinars sobre-
densos provinents d’estructures de bosc de rebrot tinguin major resiliència i s’adaptin 
millor als escenaris previstos de canvi climàtic.
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Introducció

Actualment ens trobem davant d’una situ-
ació d’incertesa sobre les manifestacions 
i efectes del canvi global. Malgrat que el 
canvi climàtic ha estat l’aspecte més estudi-
at (entre els components del canvi global), 
els efectes previsibles sobre els sistemes 
forestals són molt variables depenent de 
les zones geogràfiques. De fet, els sistemes 
forestals mediterranis, situats en zones de 
transició climàtica es troben especialment 
amenaçats (Vericat et al., 2012).

Els principis de la Gestió Forestal Sostenible 
es poden aplicar per tal de millorar la capa-
citat d’adaptació dels boscos al canvi climà-
tic incrementant la seva resistència, la resili-
ència o afavorint la transició cap a les noves 
condicions (gestió adaptativa) (CPF, 2008).

El Paratge Natural d’Interès Nacional de la 
Vall del Monestir de Poblet (PNIN Poblet) i el 
Centre de la Propietat Forestal (CPF) porten 
col·laborant molts anys en diverses iniciati-
ves de recerca i divulgació, per exemple a 
través de la Xarxa de Parcel·les Demostratives 
o l’Aula de Transferència de Castellfollit. El 
projecte Interreg CANOPEE (Canvi climàtic 
i adaptació dels boscos pirinencs), del qual 
el CPF és soci beneficiari, té per objectiu 
aportar eines per a la gestió forestal que 
permetin anticipar-se als canvis derivats de 

l’actual context de canvi climàtic. Així, el CPF 
va considerar l’alt interès d’ubicar una parcel-
la demostrativa, una prova pilot, al barranc 
de la Teula, tant per les formacions domina-
des pel gènere Quercus presents com per la 
disponibilitat de les dades històriques dels 
cabals d’escorrentia, al ser una conca moni-
toritzada des fa més de 30 anys.

L’absència de gestió en aquest alzinar 
muntanyenc (el qual va ser carbonejat 
intensament durant dècades) ha portat a 
un estancament del creixement generalit-
zat. Tanmateix, són nombroses les propos-
tes d’actuacions silvícoles per augmentar 
la resiliència al canvi climàtic tot reduint la 
densitat (Gràcia, 2006; Ogaya, 2003, 2004, 
2018; Rodà et al., 1999, Vericat et al., 2012).

Paral·lelament a la realització dels treballs 
silvícoles s’han realitzat un seguit d’estu-
dis per valorar l’efecte d’aquesta pertorba-
ció sobre el creixement de la massa:

– Instal·lació de parcel·les permanents 
d’inventari dasomètric (CPF).

– Eficiència en l’ús de d’aigua disponible. 
Estudis del sòl i simulació del balanç hídric 
amb el model MEDFATE (Centre de Ciència 
i Tecnologia Forestal de Catalunya).

– Impacte sobre l’aigua d’escorrentia. 
Mesura continua de cabals i de trans-
port sòlid (Universitat d’Alacant).
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Figura 1. Ortofoto 
del barranc de la 

Teula i barranc 
de l’Avic amb els 
rodals d’actuació 

(primera i segona 
fase).

La gestió forestal 
adaptativa aplicada a 
l’alzinar muntanyenc 
del barranc de la Teula

L’equip de gestió del PNIN Poblet i el CPF 
van iniciar, en el marc del projecte Interreg 
CANOPEE, una primera fase del tracta-
ment silvícola a l’alzinar. Els tractaments 
d’aclarida baixa dirigits a la reservació 
van encaminats a una conversió general 
de la massa de bosc menut a bosc alt, 
de manera que les intervencions tinguin 
un baix pes en obertura de coberta i no 
se’n fomenti la rebrotada. L’aclarida baixa 
realitzada per trencar l’estancament de 
la massa no en permet un aprofitament 
comercial, de manera que s’ ha extret una 
part de les llenyes mitjançant dos siste-
mes diferents de desembosc per canals, 
i s’ha ofert el producte obtingut al veïnat.

L’àrea seleccionada per dur a terme la prova 
pilot ha estat el barranc de la Teula , dintre 
de la Reserva Natural Parcial del Barranc 
del Titllar, per tractar-se d’una conca petita 
(45 ha) i impermeable, poblada per alzinar 
muntanyenc (Quercus ilex ilex), sense ges-
tió silvícola durant les darreres dècades i 
amb seguiment dels cabals d’aigua durant 
els últims 30 anys. Algunes característiques 
interessants d’aquesta ubicació són:

– Presenta la mateixa formació que exis-
teix al Pirineu, però situada a menor 
alçada i amb major vulnerabilitat 
(menys precipitació i major temperatu-
ra).

– Existeix una conca bessona (barranc de 
l’Avic) en la que també s’estan prenent 
dades de cabals d’aigua i es pot utilitzar 
com a control.

L’alzinar del barranc de la Teula presen-
tava unes característiques (bosc menut, 
baixa vitalitat, excés de densitat, envelli-
ment, etc.) que posaven en perill la seva 
pròpia persistència, especialment en una 
situació de canvi climàtic amb previsió 
d’una reducció de la disponibilitat hídrica. 
Davant d’aquesta situació, calia aplicar 
intervencions silvícoles que garantissin 
l’estabilitat a curt i llarg termini.

En el marc del projecte CANOPEE s’ha 
definit un rodal de 8,9 ha localitzat a la 
part baixa de la conca del barranc de 
la Teula. Posteriorment, el PNIN Poblet 
va encarregar treballs en un altre rodal 
de 11,8 ha a la part mitjana de la conca 
(Figura 1). El dos rodals presentaven una 
densitat al voltant d’uns 3.700 peus/ha 
inventariables i uns 7.700 peus/ha totals. 
Es tracta d’una massa mixta d’alzina amb 
arboç (Qii_Au) de qualitat d’estació mitja-
na/baixa acompanyada d’altres espècies 
com l’aladern de fulla ampla (Phyllirea 
latifolia subsp. media), el roure cerrioide 

Barranc de la Teula

Barranc de l’Àvic

Primera actuació

Segona actuació

PA/PC Parcel·les Canopee



intercanvi d’experiències
a bosc

17  |

CONSORCI 
FORESTAL DE 
CATALUNYA

Fotografia 1. Estat 
de la massa abans 
de l’actuació. 

Fotografia 2. Estat 
de la massa després 
de l’actuació.

(Quercus cerrioides), l’auró negre (Acer 
monspessulanum) i d’altres (Fotografia 1).

En aquest rodal es va planificar la imple-
mentació d’actuacions silvícoles amb l’ob-
jectiu de regular la competència per tal 
d’augmentar la vitalitat (major resiliència), 
millorar l’eficiència en el consum d’ai-
gua i valorar el possible impacte sobre 
el cabal. Aquest objectiu múltiple pretén 
ajudar a la massa a adaptar-se davant les 
amenaces d’augment d’aridesa (menor 
disponibilitat d’aigua per a la vegetació) 
i augment de la recurrència i intensitat 
de fenòmens extrems (sequeres, incendis 
i plagues) derivades del canvi climàtic. 
Com a objectius secundaris també es 
pretenia conservar i millorar la diversitat 
(mixtura d’espècies, promoció de Phyllirea 
sp., mantenir l’heura), incrementar l’estoc 
de fusta morta, incrementar els peus de 
llavor (millora genètica), i disminuir la vul-
nerabilitat a grans incendis forestals (GIF).

Seguint com a referència el model ORGEST 
Qii06 (augment de la resistència al foc i 
producció a llarg termini), l’itinerari d’ac-
tuació ha consistit en una aclarida baixa 
incidint principalment sobre els peus no 
inventariables (CD5) i respectant la pro-
porció alzina-arboç existent. També s’han 
respectat les espècies acompanyants i 
els arbres amb singularitats (fusta morta, 
arbres grans o amb microhàbitats). El pes 
de l’actuació no havia de superar el 30% 
de l’àrea basal inicial (ABi), tot deixant al 
voltant d’uns 2.000 peus/ha i sense baixar 
d’un 70% de fracció de cabuda coberta 
(Fcc).

Els treballs de la primera fase es van rea-
litzar durant l’hivern 2017-2018 i els de la 
segona s’han dut a terme l’hivern 2018-
2019. En total s’ha extret aproximadament 
el 40% dels peus existents, el que suposa 
la tallada de 934 peus/ha inventariables i 
1.670 peus/ha no inventariables. Aquesta 
tallada correspon amb una reducció del 
28% de l’ABi, tenint en compte també els 
peus de CD5 (Taula 1; Fotografia 2).

En relació a la vulnerabilitat al foc, l’acu-
mulació de llenya i restes de tallada al 
bosc just després de l’actuació comporta 
un augment temporal de la vulnerabilitat 
que en pocs anys es veurà minimitzada.
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Taula 1. Dades generals del rodal i dades dasomètriques abans i després de l’actuació.

DADES DEL TRACTAMENT

Reserva Natural Parcial del 
Barranc del Tillar

Forest: 
Bosc de Poblet (CUP 1)

Propietat: 
Generalitat de 

Catalunya

Municipi: Vimbodí i Poblet Comarca: Conca de Barberà (Tarragona)

Superfície de conca: 45 ha Superfície del rodal actuat:  
19,9 ha Cotes: 770 – 934 m

Execució dels treballs: 17/10/2017 – 31/03/2019, en dues fases 

Tipologia forestal: 
QiiMUN_Pl-B/C Formació mixta Estructura regular

ESTAT INICIAL DE LA MASSA

Densitat 
(peus/ha)

AB 
(m2/ha)

Quercus ilex 2.292 26,65

Arbutus unedo 1.287 13,07

Phyllirea latifolia-media 71 0,59

Quercus cerrioides (humilisxfaginea) 42 0,61

TOTAL peus inventariables (Dn >7,5 cm) 3.692 40,92

TOTAL peus no inventariables (Dn <7,5 cm) 4.018

PEUS TOTALS 7.710

Fcc (%): 96 Dg (cm): 
11,8 Ho (m): 8 VAE (m3/ha): 110,44

Recobriment estrat 
arbustiu (%): 8

Recobriment estrat herbaci 
(%): 10

Vulnerabilitat 
estructural: C14

ESTAT FINAL DE LA MASSA

Densitat
(peus/ha)

AB 
(m2/ha)

Quercus ilex 1.754 21,66

Arbutus unedo 891 9,48

Phyllirea latifolia-media 71 0,59

Quercus cerrioides (humilisxfaginea) 42 0,58

TOTAL peus inventariables (Dn >7,5 cm) 2.758 32,31

TOTAL peus no inventariables (Dn <7,5 cm) 2.348

PEUS TOTALS 5.106

Fcc (%): 73 Dg (cm): 12,2 Ho (m): 8 VAE (m3/ha): 90,68

Recobriment 
estrat arbustiu 

(%): 8
Recobriment estrat herbaci (%): 10 Vulnerabilitat estructural: 

B14
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Fotografia 3. Detall 
de la instal·lació 
en que les canals 
estan alçades amb 
troncs i varilles  
de rea.

Fotografia 4. Vista 
de la instal·lació de 
les canals amb els 
tubs llisos.

Sistemes de desembosc 
per canals per a 
l’extracció de llenyes

El desembosc per canals ha estat un siste-
ma testejat en nombroses ocasions, sense 
que la seva utilització s’hagi consolidat. El 
testeig de diferents sistemes, sempre per 
grups de professionals forestals que abor-
den la metodologia per primer cop i no 
sempre amb les millors eines disponibles, 
ha fet desistir d’aprofundir en les millores 
o alternatives. La disminució progressiva 
de l’arrossegament amb animals deixa a 
aquest sistema com un dels pocs míni-
mament viable en zones amb pendent on 
no és possible l’obertura de nous vials de 
desembosc.

La manca d’empreses especialitzades en 
el desembosc per canals fa que des de 
l’equip gestor del PNIN s’opti per dispo-
sar d’un equip propi per aplicar-lo en 
moments concrets. Alhora, la manca 
de disponibilitat financera fa desestimar 
l’adquisició d’un equip austríac (ts-holz) 
complet, el qual pot arribar a superar els 
11.000 euros per cada 100 metres de línia.

Així, l’equip de gestió del PNIN Poblet tre-
balla amb dos sistemes: de polietilè llis i 
de polietilè corrugat.

Sistema de tubs 
de polietilè llis

Tub de polietilè d’alta densitat (PE-100) 
de 400 mm de diàmetre exterior (347 
mm interior), tallat per la meitat. Van ser 
utilitzats en llargades de 6 metres, tot i 
que posteriorment van ser tallades a 3 per 
facilitar-ne el transport entre zones, dis-
minuir-ne el pes i millorar-ne la mobilitat. 
El sistema d’unió consisteix en platines 

d’acer de 40x5x0’5 cm amb 2/3 forats, per 
on s’introdueixen cargols del 8 de 4 cm de 
llarg, plans per la banda interior i amb palo-
metes a la banda exterior. A banda, cal fixar 
els canals a punts d’ancoratge, de manera 
que s’utilitza cable d’acer trenat o filferro.

El cost d’aquest sistema és de 4.847,00 € 
els 100 metres (peces d’unió incloses), ja 
tenint en compte que d’un tub en surten 
dues seccions. El rendiment d’instal·lació 
aproximat és de 28 jornals cada 100 
metres.

Aquest sistema ha estat utilitzat ante-
riorment per a l’extracció de fusta en 
diversos treballs Plana d’en Misser (2003-
04), Castellfollit (2007-08) i Trinitat (2016). 
Aquest sistema de desembosc és com-
plex d’instal·lar, ja que les unions entre 
segments requereixen molt temps per 
tal que encaixin bé (Fotografies 3 i 4). Per 
altra banda, el tub seccionat tendeix a 
tancar-se, tot formant una U que limita 
el diàmetre de les llenyes. En zones amb 
molt pendent en que els troncs surten 
de les canals, al no disposar de sistemes 
de fre, s’opta per posar una secció sobre 
l’altre, en una operativa de difícil encaix 
(Fotografia 5).
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Fotografia 6.  
Vista de la 

instal·lació de les 
canals amb els 
tubs corrugats.

Fotografia 7. 
Exemple d’un tub 

corrugat obert.

Sistema de tubs de 
polietilè corrugat

Tub de polietilè d’alta densitat de doble 
paret (exterior corrugada/interior llisa) de 
400 mm de diàmetre. Llargada de 6,25 
metres, units mitjançant un sistema d’unió 
anomenat “CORPRESS”. El pes és de 7,0 
kg/m. Donat que no es necessiten peces 
perfectes, es pot utilitzar material descartat 
per la fàbrica per tenir petites tares.

El cost d’aquest sistema és de 1.930,00 € 
els 100 metres (peces d’unió incloses). El 
rendiment d’instal·lació aproximat és de 
14 jornals cada 100 metres.

Aquest sistema ha estat utilitzat per a l’ex-
tracció de fusta per part dels veïns en el 
tractament realitzat al Barranc de la Teula 

durant el 2017. Aquest sistema de desem-
bosc és fàcil d’instal·lar, ja que les unions 
entre segments mitjançant les dues peces 
CORPRESS faciliten molt la tasca. En zones 
amb molt pendent els troncs no surten de 
les canals ja que majoritàriament el siste-
ma va tancat (Fotografia 6). L’únic incon-
venient detectat és el pes dels tubs en les 
maniobres d’encaix. En aquesta primera 
aplicació s’ha optat per no obrir els tubs 
(excepte un), de manera que, un cop s’ha 
desemboscat la part alta, es desinstal·la 
un tub i es va desemboscant progressiva-
ment. Aquest sistema permet fer girs, per 
bé que si el tub està obert no ho permet 
(es doblega) (Fotografia 7).

Eines 
complementàries

Per a la instal·lació del sistema de tubs s’han 
utilitzat diverses màquines/eines molt útils 
quan el sistema es munta des de baix:

– Un cabrestant portàtil a gasolina 
(Fotografia 8). El model escollit és el “VF 
150 automàtic” de la marca DOCMA, 
amb cable d’acer, amb una potència 
d’arrossegament de 1.400 kg (el doble 
amb politja) i 28 kg de pes. Té recollida 
automàtica del cable. Tot i la potència 
de la maquina, la velocitat de treball, de 
20 metres per minut, és baixa. El cost és 
de 1.685,00 €. 

Fotografia 5. Vista 
de la instal·lació 

de les canals amb 
els tubs llisos en 

que s’ha col·locat 
una altre canal a 

sobre per evitar el 
salt dels troncs per 
excés de velocitat 

(Barranc de la 
Trinitat, l’Espluga 

de Francolí, 2016).
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– Un trineu (Fotografies 9 i 10) per evitar 
l’encallament de les testes de les canals. 
Es va adquirir el de la marca “Portable 
winch” per un import de 254,00 €.

– Motxilla per al transport del cabestrant. 
Proveït per DOCMA per 237,00 €.

– Materials addicionals (cadenes, cin-
tes d’anclatge, politges). Proveït per 
DOCMA per 184,00 €.

Resultats i 
conclusions

Sistema de desembosc

Les experiències recollides aquests darrers 
anys desemboscant llenyes amb canals 
ens porten a concloure les limitacions 
de la proposta a nivell econòmic. Al bosc 
de Poblet s’ha utilitzat aquest sistema en 
desvincular les tallades (generalment acla-
rides baixes o mitjanes), realitzades per 
professionals, del desembosc realitzat pel 
veïnat que disposa de drets de recollida 
de llenyes. Així, el PNIN Poblet facilita el 
desembosc per tal que no es quedi tota la 
fusta a bosc i se’n pugui realitzar un aprofi-
tament molt valorat entre la població local.

Per altra banda, tenint present que l’ob-
jectiu principal és afavorir l’adaptació de 
l’alzinar als escenaris de futur, no és prio-
ritari desemboscar tota la llenya. Si per les 
dificultats del terreny no es pot, es valora 
positivament incrementar l’estoc de fusta 
morta per afavorir les comunitats sapro-
xíliques. Ara bé, cal tenint present que els 
diàmetres petits generats per l’aclarida 
baixa no són els que més afavoreixen 
aquestes comunitats, fortament depe-
nents de peces de mida mitjana o gran.

El diàmetre de la llenya a desemboscar 
no pot superar els 27,5 cm, pel que resulta 
evident les limitacions d’aquest sistema en 
els aprofitaments comercials. A més a més, 
la llenya s’ha de trossejar a longitud menor 
de 2 m per evitar que quedi encallada, 
especialment si té algun grau de curva-
tura. Ara bé, en l’aprofitament de llenyes 
integral, quan la tallada i l’extracció la fa el 
mateix professional que acaba venent el 
producte final), aquest fet no és limitant.

La penositat de l’estimbament fins a canal, 
realitzat manualment, s’ha vist alleujat 
parcialment en donar permís als veïns 
mesos després de la tallada, quan aquesta 
ja ha perdut un percentatge del seu pes.

Fotografia 8. Cabrestant a gasolina.

Fotografia 9. Trineu per estirar canals.

Fotografia 10. Exemple d’arrossegament de 
canals amb el trineu.
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Figura 2. Dinàmica 
del cabal al llarg 

del temps a la 
conca de Teula 

(negra) i l’Avic 
(verd). Les fletxes 

indiquen l’inici i el 
final de la primera 

aclarida (octubre 
2017 - gener 2018).

La utilització dels tubs corrugats en rodals 
concrets, feta per professionals amb expe-
riència en la definició de línies, pot ser una 
bona solució en zones amb molt pen-
dent i s’ha demostrat com una alternativa 
millor a la dels tubs de PET llis.

Tractaments realitzats

Com a resultats provisionals de l’actuació 
cal esperar que en els pròxims anys es 
podrà observar un augment del creixe-
ment diametral i en alçada com a con-
seqüència de la disminució en la compe-
tència. Es preveu que aquest augment de 
la vitalitat millori la resiliència de la massa 
front a episodis recurrents de sequera.

També cal esperar un augment de l’efici-
ència en l’ús de l’aigua disponible per part 
de la vegetació, és a dir, una disminució 
en el consum d’aigua per kg de fusta pro-
duïda i un impacte positiu sobre els cabals 
de sortida de la conca (en comparació 
amb els cabals de la conca no actuada).

Augment del cabal, segons el 
monitoreig

(Conclusions preliminars en relació a 
l’augment del cabal, Ana M. Sabater & 
Juan Bellot, 2018).

Tot i que els resultats obtinguts són molt 
preliminars (6 primers mesos de l’ac-
tuació), s’observa un increment en el 
cabal resposta. Com es pot observar a la 
Figura 2, el barranc de la Teula presenta 
més cabal tant a l’any 2017 com a l’any 
2018. No obstant, la diferència amb el 
barranc l’Avic (conca de control) augmen-
ta després de l’aclarida. Les diferències 
abans de l’aclarida es basen, segons altres 
estudis en aquesta zona, en què les res-
postes de l’escorrentia a events particulars 
s’atribuien a diferències en la capacitat de 
retenció d’aigua pel sòl (Piñol et al., 1991).

L’augment del cabal i els sediments degut 
a l’extracció de vegetació per aclarida con-
corda amb altres experiments d’eliminació 
de vegetació per foc (Cerda i Lasanta, 
2005; Lavabre et al., 1993; Wohlgemuth, 
2003; Wohlgemuth et al,. 2001), i, al 
seu torn, amb la reducció de la densitat 
d’arbres (d’entre 1.000 i 2.000 peus/ha) 
que s’indica per afavorir el balanç hídric 
(Gracia, 2006).

Per a futurs treballs donem importància a 
la continuació del seguiment a mitjà i llarg 
termini per tal d’evitar conclusions esbiai-
xades i per completar aquest estudi amb 
anàlisis estadístics. Per altra banda, també 
es considera interessant augmentar la 
superfície de l’aclarida, fet resolt parcial-
ment amb la fase 2 dels treballs silvícoles.
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Agraïments

Els autors volen agrair a totes les persones 
que han estat implicades en aquest pro-
jecte en un moment o altre.

Aquest projecte (fase 1) ha estat cofi-
nançat al 65% pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) a tra-
vés del Pograma Interreg V-A Espanya-
França-Andorra (POCTEFA 2014-2020)

El seguiment hidrològic és possible gràcies 
al projecte ALTERACLIM, de Referencia: 
CGL2015-69773-C2-1-P, financiat per 
l’Agencia Estatal de Investigación. Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades i el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) de la Unió Europea.
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Ús de l’aplicació mòbil  
Oruxmaps:  

cartografia per a la gestió forestal

Marc Casas Beringues [Centre de la Propietat Forestal (CPF)]

Introducció

Oruxmaps és un software gratuït, la primera versió del qual aparegué el 2009, 
disponible per al sistema operatiu Android. El desenvolupador és José Vázquez. 
Aquesta aplicació permet les funcions més elementals que utilitzem a camp, 
com ara el posicionament i la gravació de tracks i punts, sobre múltiples suports 
de cartografia, online o offline. Altres funcions d’utilitat són la càrrega de capes 
vectorials, el dibuix de polígons, la visualització 3D, etc.
La descàrrega del programa es pot fer des de la web http://www.oruxmaps.com/
cs/es/
Si es vol col·laborar amb el projecte, a la Play Store (la botiga d’aplicacions de 
Google) trobem la versió de pagament, o es pot fer una donació a la web del 
desenvolupador.
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Funcionament bàsic

La Figura 1 mostra la pantalla principal 
de l’aplicació tot senyalant els diferents 
comandaments que es fan servir per al 
seu funcionament.

Configuració prèvia 
al primer ús

Pas a pas:
1 La configuració per defecte del programa 

pren dades per a la gravació del track en 
un interval de temps i espai que fa que 
no tinguem un resultat òptim en la pre-
cisió (autosegment del track cada 20 m). 
Per aquest motiu, a  “configuració del 
gps” li definirem temps mínim “sempre” i 

Figura 1. 
Comandaments 
de la pantalla 
principal de 
l’aplicació 
Oruxmaps.

Tracks

Barra d’estat

Zoom +

Zoom –

Reset zoom 
digital

Mesura de 
distàncies

Escala

Més opcions

GPS on/off

Iniciar navegació

Desplaçament manual

Vista del quadre de 
comandaments

Mapes en relleu

Quadre dels comanda-
ments lateral

Quadre de 
comandaments

Rutes MapesWaypoints

Visor del mapa
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Figura 2. Captura 
de pantalla menús 

de gestió dels 
tracks i punts.

distància mínima “5 metres”. Altres com-
binacions com ara temps “2 segons” i 
distància “sempre” fins i tot obté un track 
més detallat, però en canvi ens generarà 
un amidament de longitud de track amb 
major error en certes condicions.

2 Pot ser convenient també, en funció 
de l’emmagatzematge intern de l’apa-
rell i el volum de cartografia offline que 
haguem d’utilitzar, canviar el directori 
on s’emmagatzema aquesta cartografia 
de la memòria interna on es guarda 
per defecte, a la targeta SD. Això es fa 
al menú de  “configuració global – 
mapes – directori de mapes”. En la dar-
rera versió apareix un menú a  “confi-
guració global – aplicació” amb la possi-
bilitat de migrar les carpetes d’Oruxmaps 
de la memòria interna a la targeta SD.

3 Igualment és interessant, si no es vol 
que el mòbil apagui la pantalla mentre 
estem gravant track, activar la funció 
de “sempre encès” a  “configuració 
global – aplicació”.

4 Per tal que les estadístiques que ens mos-
tra l’aplicació quan estem gravant track 
no ens impedeixin la visió de la cartogra-
fia (dispositius amb pantalla més petita), 
es recomana desactivar les que no ens 
interessen en el menú  “configuració 

global - quadre de comandaments – ele-
ments quadre comandaments”.

5 Per defecte les unitats de distància 
venen en kilòmetres, o les coordenades 
en graus. Si es prefereix treballar amb 
coordenades UTM, o que els amida-
ments vinguin donats en metres, a  
“configuració global - unitats” podrem 
canviar aquestes unitats, entre d’altres.

Usant oruxmaps

Les funcions més elementals són l’activa-
ció del GPS , la gravació de tracks , i 
la creació de waypoints .

Per tal d’exportar els tracks i punts obtinguts, 
per defecte el track i els punts els guarda en 
un arxiu amb la data del dia en curs. Cada 
vegada que iniciem gravació de track ens 
demana si volem realitzar un nou track (nou 
arxiu) o un nou segment al track en curs.

Al menú  “gestionar tracks/rutes” troba-
rem l’arxiu guardat. Tenim diverses opci-
ons (Figura 2), exportar-lo a gpx (trobarem 
l’arxiu generat a la carpeta “tracklogs”), o 
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Figura 3. Captures 
de mesures 
d’amidaments.

bé si es vol treballar amb el track al PC 
és pràctic seleccionar “enviar per email 
com a...”, opció que apareix dins el menú 
de propietats del track, clicant la icona de 
compartir  ens sol·licitarà en quin format 
ho volem enviar (gpx, per exemple). En un 
sol arxiu guarda el track i els punts.

Es pot exportar els punts separadament al 
menú  “gestionar Wpts.”. Se seleccionen 
els punts que ens interessen, i amb l’icona 
guardar del menú inferior, es desen en el 
format desitjat. Trobarem l’arxiu dins la 
carpeta “tracklogs” del directori de l’Orux.

Mesures 
d’amidaments

Per saber la longitud d’un track que estem 
generant, únicament ens caldrà mostrar 
la pestanya inferior de la pantalla, on ens 
mostrarà les estadístiques en curs i, entre 
d’altres, la longitud. Si volem saber la lon-
gitud d’un tram de camí, per exemple, cal 
tenir cura de començar la gravació de nou 
(generem un nou segment del track en 

curs), i consultar l’amidament abans d’atu-
rar la gravació. Si ens interessa consultar 
les estadístiques d’un track generat anteri-
orment, les podrem consultar al menú  
“gestionar tracks/rutes”. En aquest mateix 
menú, a “eines track-ruta” trobem l’opció de 
“mesurar distàncies” entre segments que li 
senyalem d’un track carregat en pantalla.

Per saber la superfície, en  es disposa 
del menú “útils” on hi ha el càlcul d’àrees 
del track en curs (Figura 3). Tanmateix, 
com que rarament es recorre el perímetre 
exacte de la superfície que volem mesurar, 
és més interessant, dins el menú de tracks 

, submenú “eines track – ruta”, utilitzar 
la comanda “crear”. Aquí anirem senyalant 
el perímetre de l’àrea a mesurar (es fa de 
manera precisa, ja que es fa amb un cursor), 
i finalment amb la eina del càlcul d’àrea 
sabrem la superfície digitalitzada. Aquest 
vector generat també el podrem exportar 
al PC de la mateixa manera que els tracks.

Igualment, amb l’opció “dibuixar overlay” 
es pot dibuixar el mateix polígon a “mà 
alçada”. Ho trobarem al menú  “opci-
ons capa - dibuixar overlay”. Es genera un 
vector que també el podrem exportar al 
PC de la mateixa manera que els tracks.
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Cartografia

Respecte a la cartografia a utilitzar, treba-
llarem amb cartografia offline, general-
ment, o online. Sobre aquestes cartografi-
es podrem carregar capes vectorials.

La cartografia offline serà aquella que 
podrem carregar sense estar connectats a 
la xarxa, disponible en la memòria interna 
o la SD del nostre aparell. Orux utilitza 
format propi, per la qual cosa haurem de 
descarregar-nos la cartografia disponible, 
o generar-nos-la nosaltres.

La cartografia online requerirà de conne-
xió a internet, accedint a les habituals car-
tografies online que proporciona Google, 
etc. o bé, més interessant, a servidors 
WMS de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, del Cadastre, etc.

Pel que fa a capes vectorials, podem car-
regar formats com kml, gpx o shapefiles, 
per sobre de la capa que estiguem visu-
alitzant, offline o online. Les capes kml o 
shapefile tenen informació associada al 
vector que podrem consultar.

Mapes offline

Cal fer servir mapes amb el format propi 
d’Oruxmaps. Trobarem cartografia a 
internet, tanmateix el més interessant és 
generar-nos la pròpia cartografia. Tots 
els mapes que generem els desarem 
a la carpeta “mapfiles” del directori de 
l’Oruxmaps. Si un cop carregat el nou 
mapa el programa no el detecta, cal pitjar 
el botó de refrescar carpetes.

Com generar cartografia ràster 
des de la mateixa aplicació

A partir de cartografia online (a partir de 
servidor WMS de l’ICGC, per exemple) 
podem descarregar-nos des d’un mapa 
comarcal o el topogràfic 1:5.000 d’una 
finca, l’ortofotomapa, o fins i tot la imatge 
infraroja. Un cop tenim un mapa online 
carregat, ens apareix al menú  l’eina 
“creador mapa” (Figura 4). Haurem de 
clicar els vèrtex superior esquerre i infe-
rior dret de l’àrea que vulguem guardar 
el mapa offline, i seleccionar el nivells 
de zoom que volem generar. Quant més 
nivells de zoom seleccionem més gran 
serà la mida del mapa a descarregar, 
ja que els mapes online funcionen per 

Figura 4. Eina de 
creador de mapa.
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tessel·les i cal descarregar totes les tessel-
les de tots els nivells de zoom marcats. 
Per tant, es recomana ajustar la selecció 
a descarregar, tant l’àrea total com els 
nivells de zoom. Els més comuns són del 
15 al 19.

Cal que a les opcions de configuració del 
mapa online tinguem activada la casella 
de “descarregable”.

Com generar cartografia ràster 
des d’aplicacions externes

El programa MOBAC (Mobile Atlas Creator) 
permet generar ràsters en diferents for-
mats a partir d’un mapa online, així 
que escollirem com a format de sortida 
“Oruxmaps SQLITE”. El fet de treballar des 
de PC el fa més indicat per generar mapes 
molt grans, com ara el topogràfic 1:5.000 
de tota una comarca (Figura 5). Caldrà 
afegir el WMS de l’ICGC en un arxiu xml de 
configuració de les fonts del MOBAC, que 
desarem a la carpeta mapsources.

Com generar cartografia ràster a 
partir de cartografia pròpia

Oruxmaps disposa també d’una ver-
sió d’escriptori per a la generació de 
mapes a incorporar a l’aplicació mòbil. 
OruxsMapsDesktop permet, a partir 
d’una imatge i un arxiu de georeferenci-
ació, generar cartografia en format Orux 
(Figura 6). És útil per generar la cartografia 
d’un instrument d’ordenació forestal (IOF) 
d’una finca, per exemple, o qualsevol 
mapa que tinguem generat en ràster.

Ens caldrà una imatge de la cartografia a 
generar (el .jpg) i un arxiu de georeferen-
ciació, que pot ser el .tfw que acompanya 
als tiff (generat a partir del mateix ràster 
del .jpg). Un cop carregats a l’OruxMaps-
Desktop aquests dos arxius, se’ns dema-
narà el dàtum, caldrà especificar l’ETRS89, 
el sistema de projecció UTM, i el fus, el 31. 
Especificarem el directori de destí i el nom 
del nou mapa.

Figura 5. Captura 
de Mobile Atlas 
Creator (MOBAC) 
amb la font de 
l’ICGC.
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Es pot senyalar la opció “multicapa” en 
mapes de cert pes, per tal que l’aplicació 
Orux no tingui problemes de memòria en 
la gestió de la imatge (es visualitzen requa-
dres en pantalla sense imatge). D’aquesta 
manera genera un mapa per cada nivell de 
zoom, obtenint un arxiu de major volum 
però més pràctic per treballar.

Desarem la carpeta generada a dins de 
“mapfiles” del directori de l’Orux de la 
memòria del nostre dispositiu.

Mapes online

Al menú  de nou mapa, pestanya onli-
ne, trobarem els mapes per defecte que 
venen amb el programa. Tanmateix, és 
interessant carregar els mapes de treball 
habituals nostres a partir de servidors 
WMS. A través de l’icona  d’afegir nous 
mapes, cal escollir WMS online i compli-
mentar els camps requerits (Figura 7). A la 
web de l’ICGC trobarem la geoinformació 
en línia disponible d’aquest servei, com 
també a la web de la Infraestructura de 
Dades Espacials d’Espanya.

Alguns exemples de les URL a introduir 
que ens seran d’utilitat són:
· http://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesba-

se/wms/service?: capes més habituals.

· http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohis-
torica/wms/service?: vols del 1945 i 
de 1956, entre d’altres, de l’històric de 
l‘ICGC.

· http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortox-
pres/wms/service?: vols més recents.

· http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/
efeWMS/ServidorWMS.aspx: cadastre.

Un cop introduïda la URL del servidor 
WMS, l’Orux ens mostrarà les capes dis-
ponibles i seleccionarem la que ens inte-
ressa. Cal definir el nivell de zoom amb el 
que farem servir el mapa, per defecte el 
mínim és 0 i el màxim és 20. És conve-
nient activar les caselles “cacheable”, que 
evitarà connexions innecessàries a inter-
net, i “descarregable”, per generar el mapa 
offline. L’Orux també permet connectar 
amb servidors WMTS, com a curiositat el 
que proporciona la NASA amb infinitat 
de capes a escollir https://gibs.earthdata.
nasa.gov/wmts/epsg3857/best/wmts.cgi? 
(Figura 8).

A més a més, l’aplicació ens dona la pos-
sibilitat de generar multimapes online. És 
a dir, es poden carregar diversos mapes 
de servidors WMS, un de base i un altre 
a sobre amb el grau de transparència 
que determinem. Un exemple pràctic pot 
ser el topogràfic amb mapa cadastral al 
damunt, o bé entre un WMS generat a 
Instamaps amb els vectors d’un IOF i el 
WMS de l’ortofotomapa (Figura 8).

Figura 6. Captura 
d’OruxMapsDesktop.
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Figura 7. Captures de servidors WMS carregats a l’Òrux.

Figura 8. Captura a l’esquerra del servidor WMTS de la NASA (il·luminació 
nocturna) i a la dreta un multimapa amb WMS d’Instamaps sobre WMS 
ortofotoimatge de l’ICGC.
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Figura 9. 
Captura de capes 

vectorials sobre 
ràster, i caixetí 

d’informació 
associada al 

vector.

Mapes en format 
vectorial

L’Orux treballa en formats habituals com 
kml o gpx, i les darreres versions ha incor-
porat el shapefile (.shp), format molt estès 
en els sistemes d’informació geogràfica 
(GIS). És útil per tenir la cartografia de 
base en format ràster, i afegir-hi vectors 
d’interès, com ara cartografia de canvi 
d’ús, viària o de l’IOF. L’arxiu kml o shape 
generat l’haurem de guardar en la carpeta 
“overlay” del directori de l’Oruxmaps. Des 
del menú “mapa – carregar capa KML” 
obrirem l’arxiu. L’interès dels vectors kml 
i shapefile és que mostren la informació 
associada a aquests (taula d’atributs).

És convenient desactivar l’opció de “text 
sobre línies” en el menú “Configuració 
global — mapes — ajustaments capes 
kml”, atès que per defecte ens mostra la 
informació associada al kml al perímetre 
del vector en qüestió. Desactivant aquesta 
opció ens mostrarà la informació d’aquell 
vector en un quadre desplegable, al clicar 
sobre aquest (Figura 9).

Altres utilitats

En destaquem dues utilitats complementà-
ries a l’ús explicat, com són les fotografies 
associades a waypoints i el multitracking.

En el menú per crear un punt o waypoint 
 trobem l’opció “Foto Wpt”, que guarda 

un arxiu de la fotografia que tirem en el 
moment de guardar el punt, associat al 
waypoint. Per exportar la foto i el waypoint 
es pot fer en format kmz, que en un sol 
arxiu vincula el punt i la foto, al obrir-lo amb 
el Google Earth. Igualment, en la majoria de 
dispositius la foto guarda les coordenades 
GPS d’on s’ha fet als seus atributs EXIF, que 
poden ser llegides amb diversos programes.

Pel que fa al multitracking, aquesta és una 
funció que permet que diversos usua-
ris, prèviament donats d’alta al servidor 
d’Oruxmaps, puguin veure les seves res-
pectives posicions sobre el mapa. És de 
gran utilitat per realitzar feines coordina-
des entre diverses persones simultània-
ment a camp, com ara la georeferenciació 
d’elements puntuals i lineals o el marcatge 
d’actuacions silvícoles.
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en un context de canvi climàtic
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Resum
Es presenten diferents factors a considerar en la regeneració del pi roig (i 
altres pins submediterranis) a la zona mediterrània davant el nou context 
climàtic. S’agafa com a punt de partida de la jornada l’aplicació de dos 
tractaments de regeneració contrastats en dues pinedes de pi roig del 
Prepirineu realitzats en diferents anys: tallada de regeneració per aclarida 
successiva uniforme (iniciada als anys 90) i tallada d’irregularització per 
bosquets (any 2011). La discussió s’il·lustra amb les observacions i resultats 
preliminars de seguiments i estudis que està duent a terme el CTFC i la UdL 
a 4 finques de la Xarxa de Parcel·les Demostratives del CPF, sobre regenera-
ció de pinedes submediterrànies. Aquests treballs tenen per objectiu avan-
çar en la comprensió del paper del sòl, la vegetació herbàcia, el matollar i la 
llum en l’èxit de la regeneració de pi roig i pinassa en les noves condicions 
climàtiques, i comparar la supervivència i creixement de material forestal 
de reproducció de diferents procedències, establert artificialment.
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Introducció

El pi roig ocupa actualment a 
Catalunya unes 180.000 ha (DGDRPF, 
2016) i és de les coníferes que més 
contribueix al mercat de fusta català. 
La regeneració de les seves masses 
és un dels principals reptes silvícoles 
que se’ns presenten els propers anys 
a Catalunya. La majoria de masses de 
pi roig de l’estatge montà són forma-
cions secundàries i representen una 
etapa dinàmica cap a altres formaci-
ons. Actualment moltes pinedes de 
pi roig del Prepirineu es caracteritzen 
per presentar:

– Estructures regularitzades, ja que 
provenen de processos de colonit-
zació natural o, en menor mesura, 
de repoblació, que comencen a 
entrar en l’edat de regeneració (>60 
anys).

– Absència de reclutament de nous 
individus, ni en les gestionades 
per tallades de selecció diametral 
(majoritàries), ni en les excessiva-
ment denses degut a l’abandona-
ment de la gestió.

– Un subvol de fulloses (roure, faig...) 
que amenaça amb substituir-les.

ONF, DT MM
Pôle RDI d'Avignon

Proyecto pirenaico
CANOPEE

BERGADA

Pinus sylvestris

Límites en gris :
áreas donde la especie se identifica
 por teledetección (mapa forestal OPCC1)
  Puede estar presente en otros masas forestales
  ... o puede estar ausente en esta área !

Límites en magenta :
   límite del área de estudio

En azul : hidrografia

Mapa de vigilancia en clima actual
(VCA)
para los Pirineos (Andorra, España, Francia)
(vigilancia para la sequía
 y / o la ola de calor)

Rojo = fuerte vigilancia
          <−>
Verde = baja vigilancia

Blanco: fuera de área o
clima no compatible (a priori) con la especie.

Escala de ejes: en metros

Resolución = 100 m  (1 pixel = 1 ha)

Contactos : philippe.dreyfus@onf.fr
                   thomas.villiers@onf.fr

Figura 1. Secció corresponent a la zona del 
Berguedà del Mapa de Vulnerabilitat Actual 
(VCA) pel pi roig al massís pirinenc, elaborat 
en el projecte CANOPEE (2018), a partir de la 
sèrie climàtica 1980-2010 harmonitzada per a 
tot el Pirineu amb resolució inferior a 1 km. El 
cercle blau indica la ubicació de les 2 finques 
visitades durant la jornada.

VULNERABILITAT ACTUAL 
DEL PI ROIG

       Molt vulnerable
       Mitjanament vulnerable
       Poc vulnerable
       No present
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A més a més, el pi roig a la península 
Ibèrica es troba al límit meridional de la 
seva distribució europea, la qual cosa 
augmenta la seva vulnerabilitat enfront les 
noves condicions climàtiques (Figura 1).

L’any 2007, el CPF va iniciar el seguiment 
d’una Xarxa de Parcel·les Demostratives 
(XPD) en pi roig i pinassa per avaluar tant 
la viabilitat de diferents mètodes de rege-
neració com les variables més influents en 
l’èxit d’aquesta. La xarxa inclou 10 finques 
en diferents localitzacions i condicions 
edafoclimàtiques. En quatre d’aquestes 
finques el CTFC està estudiant en detall 
els factors ecològics i silvícoles que poden 
influir en l’èxit de la regeneració.

Paral·lelament, el CPF i el CTFC treballen 
amb diferents entitats d’ambdues bandes 
del Pirineu en l’elaboració d’eines comu-
nes per al diagnòstic i la gestió d’adap-
tació al canvi climàtic dels boscos piri-
nencs, en el marc del projecte transfron-
terer POCTEFA CANOPEE (2016 – 2019), 
co-finançat amb fons europeus FEDER. 
L’adaptació dels tractaments de regenera-
ció de pi roig i pinassa a les noves condi-
cions climàtiques és una de les mesures 
clau identificades en el projecte.

Tractaments silvícoles 
de posada en llum 
per estimular la 
regeneració

A gran part del Prepirineu el pi roig s’ha 
gestionat com a bosc alt irregular per 
tallades de selecció o diametrals. L’origen 
més o menys coetani de les masses 
per colonització d’antigues pastures i el 
caràcter heliòfil de l’espècie han fet difícil, 
però, el reclutament de nous individus en 
resposta a aquests tractaments, si no és 
formant grups de regenerat després de 

pertorbacions (naturals o associades a la 
pròpia gestió). Davant d’aquesta situació 
es presenten dues opcions silvícoles:

– Si la pineda presenta una estructura 
desequilibrada en relació a la distri-
bució ideal d’edats, avançar cap a una 
irregularització real de la massa per 
bosquets, tot creant obertures de llum 
per a la instal·lació de claps de nou 
regenerat (Cas del rodal 1 visitat a la 
jornada; Figura 2).

– Si l’estructura de la pineda és clarament 
regular, avançar en la gestió de bosc 
regular mitjançant aclarides fins que 
les característiques del rodal permetin 
iniciar els tractaments de regeneració 
(Cas del rodal 2 visitat a la jornada; 
Figura 3).

En qualsevol cas, per estimular la rege-
neració del pi roig cal crear una obertura 
del dosser arbori que introdueixi graus 
d’heterogeneïtat sobre les condicions 
ecològiques existents al si del rodal, però 
sense que la magnitud de la pertorba-
ció suposi la pèrdua de la influència de 
l’arbrat del voltant. Això es pot aconse-
guir amb obertures intenses progressives 
(aclarida successiva uniforme, en el cas 
de rodals regulars) o amb la generació de 
claps desarbrats (bosquets de regenera-
ció, en estructures irregulars). En relació 
a aquests darrers, a les ORGEST (Piqué et 
al., 2011), consideren els següents tracta-
ments en funció de la mida de l’obertura:

– Peu a peu o grups (només pinassa): des 
de 5-10 peus a 500-1.000 m2; per talla-
da arreu.

– Bosquets petits, des de 500-1.000 m2 
de superfície fins a 3.000 m2; per tallada 
arreu.

– Bosquets mitjans: de 3.000 m2 fins a 1 
ha, per aclarida successiva uniforme.

A nivell operatiu, això s’ha traduït habi-
tualment en la recomanació de gene-
rar obertures per tallades arreu només 
quan la dimensió del clap sigui inferior 
al doble de l’altura dels arbres. Un cop 
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feta la tallada, la durada del període de 
regeneració es considera de 20 anys, la 
qual es dóna per assolida quan el nombre 
de peus de regenerat que supera l’1,30 m 
d’alçada és superior als 3.000 peus/ha.

Davant la constatació de la dificultat d’as-
solir nou regenerat de pi roig en diversos 
rodals on s’han iniciat aquestes tallades, 
cal preguntar-se: segueixen sent vàli-
des aquestes premisses sota les noves 

condicions climàtiques, o cal introduir 
noves consideracions per assolir-ne la 
regeneració a Catalunya? Lluny de donar 
una resposta tancada, amb aquesta jor-
nada només pretenem posar la qüestió 
sobre la taula, a partir de les observacions 
fetes a diferents rodals del Prepirineu 
posats en regeneració en les darreres 
dècades.

Rodal 1 - Gestió irregular: Tallada de selecció per bosquets

Al rodal 6 del PTGMF 777, de la finca La Collada, l’hivern del 2011 es va executar una 
tallada d’irregularització per bosquets. Es van obrir 6 bosquets de regeneració: 3 bos-
quets de 2.000 m2 per tallada arreu i 3 bosquets de 4.000 m2 amb reserva d’arbres. Vuit 
anys després de la tallada, la regeneració és present només en un dels bosquets amb 
reserva d’arbres i pràcticament nul·la a la resta.

Figura 2. Obertura de bosquets de regeneració, en un rodal que es vol irregularitzar per 
bosquets, a la finca de La Collada (Gósol).

Rodal 2 - Gestió regular: Tallada de regeneració per aclarida successiva uniforme 

Al rodal 3 del PTGMF 1272 de la finca de Can Blanc es van dur a terme, entre els anys 70 i 
90, dues aclarides intenses sobre el pi roig, la segona de les quals s’assimila a una tallada 
preparatòria com la prevista al model ORGEST Ps09 (extracció del 40% de l’àrea basal 
fins a deixar 300 peus/ha amb una àrea basal de 27 m2/ha). El regenerat va començar 
a aparèixer en els claps menys densos, just després d’aquesta tallada. Al 2003 estava 
prevista fer la 2a tallada de regeneració (disseminatòria), però, es va decidir retardar-la 
al 2012 amb l’objectiu de fer una tallada final allà on el regenerat s’hagués consolidat i 
una tallada disseminatòria allà on en manqués. Finalment, l’actuació es va dur a terme 
al 2014 rebaixant la densitat a 100 peus/ha en tot el rodal. Aquell mateix hivern, però, 
unes nevades i ventades intenses van tombar tot l’arbrat adult que quedava dempeus. 
La regeneració es va donar per assolida a tot el rodal uns 30 anys després d’iniciar-se 
les tallades de regeneració, podent-se realitzar l’aclarida de plançoneda al 2017, quan la 
tota la massa forestal presentava les condicions mínimes d’alçada (Ho >3 m). 

2011

  Regenerat en bosquets

2019
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Figura 3. Evolució del regenerat en un rodal tractat per aclarida 
successiva uniforme, a la finca de Can Blanc (Gósol).

2003

2014

2017

1956

2008

2016

2018

 2 aclarides intenses

Aparició regenerat

 Aclarida de plançoneda

 Tallada final amb reserva + pertorbació

1983
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Factors que poden 
influir en l’èxit dels 
tractaments de 
regeneració de pinedes 
de pi roig (i pinassa), en 
el nou context climàtic

La falta de regeneració de les pinedes 
submediterrànies pot ser deguda a múl-
tiples causes. Unes lligades a les carac-
terístiques de l’espècie i dels arbres en 
qüestió, com l’anyada en la producció de 
llavors o el potencial germinatiu de la lla-
vor (Alejano et al., 2003). Altres degudes a 
factors aliens a la massa, com la sequera 
o la predació post-dispersiva de les llavors 
o dels plançons. I finalment, a factors 
directament relacionats amb el rodal, com 
la disponibilitat de llum al sotabosc, la 
compactació del sòl, el gruix d’horitzons 
orgànics o la competència amb espècies 
herbàcies o arbustives (Del Cerro et al., 
2009). A continuació es descriuen alguns 
d’aquests factors.

La informació presentada aquí es nodreix 
de les observacions i resultats prelimi-
nars del seguiment i els estudis en curs 
a diferents parcel·les de la XPD del CPF: 
(i) seguiment del regenerat en tallades 
d’aclarida successiva, bosquets i faixes 
(CPF); (ii) estudi dels factors que influeixen 
en la manca de regeneració d’un rodal de 
pinassa al Bages, on s’ha fet una tallada 
disseminatòria (CTFC, UdL); (iii) estudi 
de l’efecte de diferents procedències de 
pinassa i pi roig en condicions ambientals 
contrastades i l’efecte del matollar en la 
supervivència dels plançons, a dos rodals 
on s’han obert bosquets de regeneració 
(CTFC, UdL).

Producció i viabilitat 
de la llavor: el cas 
de la pinassa

En els darrers anys, alguns propietaris 
forestals han observat que la regeneració 
de la pinassa després de les tallades pre-
paratòries no es produeix. Durant la pri-
mavera de 2017 es va recollir els pinyons 
que queien de les capçades d’aquests 
rodals amb poca germinació i d’altres 
boscos del Solsonès. 

La producció de llavor va ser relativa-
ment alta (entre 150 i 220 llavors per m2). 
Aquests valors se situen dins del rang de 
valors trobats a la bibliografia, que són 
molt variables en funció del lloc i any. Per 
exemple, Del Cerro et al. (2009) esmenten 
els següents valors de pluja de llavors: 7, 
212 i 8 llavors per m2 els anys 1999, 2000 i 
2001 respectivament.

La germinació potencial de les llavors 
provinents dels rodals amb germinació 
reduïda va ser molt baixa (menys del 5% 
de les llavors eren viables), en comparació 
amb les llavors d’altres rodals (75%) o de 
llavors provinents de rodals llavorers sub-
ministrades per Forestal Catalana (95%). 
Donat que la tardor de 2017 va ser molt 
seca, la producció de llavor durant 2018 
va ser molt baixa i l’estudi es troba en curs.

Les causes de la manca de viabilitat de 
les llavors la pinassa del rodal estudiat, de 
moment, són desconegudes. No obstant, 
la elevada presència del fong patogen 
Diplodia sapinea a les capçades de les 
pinasses del rodal amb poca germinació, 
especialment a les pinyes, podria ser la 
causa (Figura 4). Actualment s’està inici-
ant un estudi per avaluar la importància 
d’aquest patogen en la manca de rege-
neració.
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Figura 4. Pinassa 
afectada pel fong 
Diplodia sapinea. 

Pere Casals

Obertura del dosser

Amb l’obertura del dosser es busca acon-
seguir les condicions microclimàtiques 
per estimular la germinació i el creixe-
ment dels plançons, però un excés d’ober-
tura genera l’efecte contrari.

Després de 8 anys, als 4 rodals distribu-
ïts pel Berguedà i el Solsonès on es van 
realitzar 6 obertures arreu per bosquets 
de 2.000 m2, i de 4.000 m2 amb reserva 
d’arbres, la regeneració és encara nul·la 
o baixa (> 500 peus/ha). El fet que tots 
presentessin condicions de partida dife-
rents per a la resta de factors ambientals, 
apunta a que l’efecte de l’obertura sobre 
les condicions microclimàtiques, en un 
període especialment sec, podria explicar 
aquesta resposta comuna a tots els bos-
quets. Per poder comprovar l’efecte de la 
protecció de l’arbrat sobre la supervivèn-
cia dels plançons, en 2 d’aquests rodals al 
2017 es van plantar plançons al mig del 
bosquet i sota l’arbrat adjacent. El resul-
tats obtinguts després del primer any de 
seguiment han mostrat que, en el rodal 
situat a la cota més baixa, al mig dels bos-
quets hi ha hagut el doble de mortalitat 
que sota l’arbrat. 

En una tallada arreu per faixes al Ripollès 
del 2007, seguida durant 10 anys, s’ha evi-
denciat que els 25-30 metres d’amplada 
de les faixes (2 cops l’alçada dels arbres 
veïns) en les localitzacions encarades a 
sud/sudest, fins i tot a nivell de micro-
relleu, no han aconseguit mantenir les 
condicions microclimàtiques adients per 
a l’establiment del pi roig de manera que 
el regenerat viable s’ha concentrat a les 
micro-orientacions nordoest dins el ves-
sant obac. 

Característiques del sòl

És conegut que la instal·lació del rege-
nerat és major en indrets de sòl remogut 
(els marges dels camins en són un clar 
exemple). Així, la compactació del sòl o 
la presencia d’horitzons orgànics gruixuts 
poden dificultar la germinació i persis-
tència de les plàntules els primers mesos 
després de la disseminació. L’abundància 
d’herba també pot dificultar l’establiment, 
malgrat moltes de les pinedes actuals es 
van instal·lar sobre antigues pastures amb 
herba i compactades pel trepig del bestiar.
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Figura 6. 
Regeneració natural 
de pi roig sota 
matoll en bosquets.

Al rodal de pinassa al Bages, amb rege-
nerat fallit, es van testar tres tractaments 
del sòl (replicats 3 vegades): un control, 
un decapat i un decapat amb “llaurat”, 
per avaluar el efecte de les característi-
ques del sòl en la manca de regeneració 
(Figura 5). El decapat consistia en apartar 
la fullaraca i una part dels horitzons orgà-
nics mentre que el “llaurat” barrejava els 
horitzons orgànics i minerals del sòl. A 
nivell de cada sub-parcel·la, va sembrar-se 
manualment (a principis de març de 2017) 
110 llavors per metre quadrat provinents 
de boscos llavorers (amb una germinació 
potencial del 95%).

L’ emergència i supervivència va ser cla-
rament superior després dels tractaments 
de decapat i decapat + llaurat respecte 
al control, fet relacionat amb l’alteració 
que els tractaments havien produït en els 
horitzons orgànics del sòl. No hi va haver 
diferències entre el decapat i el llaurat.

Estrat arbustiu i 
herbaci: competència 
o facilitació? 

Les espècies llenyoses del sotabosc poden 
exercir competència per l’aigua als plan-
çons, fet que pot condicionar-ne la seva 
supervivència. No obstant, també poden 
afavorir-ne la supervivència al conferir 
protecció als plançons davant els herbí-
vors i reduir la insolació durant els mesos 
d’estiu (Figura 6).

Al rodal de pinassa amb manca de rege-
neració es va fer una plantació de 400 
plançons de pinassa en diferents empla-
çaments del rodal i segons 4 modalitats 
diferents: (a) sota i fora de protecció 
arbustiva i (b) amb i sense protector de 
malla. La plantació tingué lloc durant la 
tardor de 2016 (Figura 7).

Els resultats al final dels períodes vege-
tatius de 2017 i 2018 mostren una ele-
vada mortalitat, amb valors acumulats 
superiors al 75% dos anys després de la 
plantació (Taula 1). A finals de 2017, un 

Figura 5. Parcel·la abans i després dels 
tractaments del sòl. Pere Casals
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Figura 8. 
Supervivència (%) 
mesurada a finals 

de l’hivern 2018/19 
dels plançons de 
les dos espècies 
segons diferents 

situacions 
microambientals.

any excepcionalment sec, la mortalitat 
era superior sota els arbusts, la qual cosa 
feia pensar en un efecte de competència 
per l’aigua entre els plançons i els arbusts. 
L’any següent, en canvi, extraordinària-
ment humit, la mortalitat va ser lleugera-
ment superior fora del matoll.

Taula 1. Valors de mortalitat (%) acumulada 
mesurats a finals de l’estiu de l’any 2017 i 2018 
segons la seva posició respecte al matoll i la 
presència o no de protector enfront al brostejat.

Sota matoll Fora matoll

Amb Sense Amb Sense

2017 76 72 59 62

2018 85 88 76 75

A més, en 2 rodals de pi roig en els quals 
s’havien realitzat tallades de regeneració 
per bosquets de Lladurs (1.000 m s.n.m.) 
i Gósol (1.400 m s.n.m.), el 2018, es van 
plantar plançons de pi roig i pinassa de 
diferents procedències, prop i lluny dels 
matolls per tal de, entre altres, avaluar la 
influència d’aquests en la supervivència 
dels plançons (Figura 8). Tot i tractar-se 
de resultats molt preliminars, sembla que 
la mortalitat del 1r any és major en con-
dicions de clariana sense la protecció de 
l’arbust, independentment de l’espècie i 
procedència, especialment en els bos-
quets situats a l’altitud més baixa (Lladurs, 
1000 m).

Figura 7. Plançons 
de pinassa plantats 

sota i a fora de 
protecció arbustiva 

i amb/sense 
protector de malla. 
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Presència de plagues 
i patògens

La proliferació de plagues, com la proces-
sionària, o patògens poden també condi-
cionar el creixement i, en darrer terme, la 
supervivència dels plançons.

Les darreres observacions al rodal de 
pinassa sense regeneració apunten que 
una de les causes de l’altíssima mortalitat 
dels plançons observada (>80%), si més no 
a partir de la sequera de 2017, podria ser 
la presència important de Diplodia sapi-
nea, tant a nivell de l’arbrat adult com dels 
plançons establerts (Figura 9). Aquest fong 
ataca els plançons de pi i els causa danys a 
la part apical (que s’asseca) i la seva mort. 
Actualment s’està dissenyant un estudi per 
avaluar la importància d’aquest patogen 
tant a nivell dels patrons observats com de 
la manca de regeneració generalitzada.

En rodals del Berguedà afectats inten-
sament per processionària, aquesta ha 
afectat també el regenerat de pi roig, tot 
provocant en alguns casos la mort dels 
plançons, i està dificultant la nova produc-
ció de pinya en l’arbrat adult.

Conclusions

– En condicions de mediterraneïtat i pro-
jeccions de períodes de sequera més 
prolongats, caldrà valorar adequada-
ment el grau d’alteració del microcli-
ma que podem assumir amb la tallada, 
especialment en rodals de relleu hetero-
geni, on caldrà tenir en compte més que 
mai, les microestacions.

– En algunes pinedes del Prepirineu s’ob-
serven unes taxes de germinació força 
baixes que, no obstant, milloren lleuge-
rament si es realitza un decapat del sòl.

– En els estudis realitzats no s’ha obser-
vat, de moment, un efecte facilitador ni 
competidor de la vegetació herbàcia o 
arbustiva en el desenvolupament dels 
plançons, però és clar que el matollar 
serà un element a tenir més en compte 
en els tractaments de regeneració.

– Cal continuar avançant en l’estudi del 
potencial efecte de plagues i fongs patò-
gens en la viabilitat de les llavors, la seva 
germinació i el desenvolupament del 
regenerat dels pins.
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Resum

Les bones pràctiques en les operacions de desembosc tenen 
una gran importància en l’assoliment d’una gestió forestal de 
qualitat i en la viabilitat de les empreses que realitzen aquests 
treballs. Existeixen múltiples variables que determinaran que el 
resultat sigui o no satisfactori, sempre acceptant que no hi ha 
una única i millor manera de gestionar una superfície forestal, 
sinó que caldrà valorar cada cas en particular. Aquest article 
se centra en el desembosc amb tractor agrícola adaptat pel fet 
que és l’opció més estesa a Catalunya.
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Introducció

Catalunya té una gran massa forestal que 
en l’últim segle ha vist com s’abando-
nava la seva gestió per diferents motius, 
però un dels principals és la dificultat per 
part dels mateixos propietaris forestals, 
de realitzar treballs i aprofitaments via-
bles econòmicament. Tanmateix, la gestió 
sostenible dels boscos és necessària per 
a reduir el risc d’incendi, per mitigar el 
canvi climàtic, per a la regulació hídrica 
o l’afavoriment de la conservació de la 
biodiversitat. Per tant, la gestió sostenible 
dels boscos contribueix a mantenir una 
massa forestal de qualitat i en equilibri, 
així com al seu ús multifuncional.

S’entén per aprofitament forestal fuster 
el procés de preparació del terreny per a 
l’accés dels equips, l’extracció de la fusta o 
llenyes (desembosc) produïdes per l’actu-
ació silvícola i el transport fins a la fàbrica 
o punt de consum primari. El sistema 
d’aprofitament escollit, la formació per-
sonal forestal i unes bones pràctiques de 
treball tenen una gran repercussió en els 
costos globals del procés, així que cal una 
planificació prèvia acurada.

Planificació 
dels treballs 

La planificació del desembosc és especi-
alment important, ja que permet prendre 
decisions que afecten el rendiment dels 
treballs i el resultat final de l’aprofitament. 

Els principals aspectes a tenir en compte: 
– Coneixement de la zona d’actuació i 

de la normativa aplicable.
– Avaluació de riscos, per exemple, fre-

qüència de vehicles, altres usuaris, pre-
sència de flora i fauna protegida.

– Establiment d’un pla d’emergència i 
senyalització dels treballs.

– Accés i mobilitat. Condicionar els 
camins d’accés al bosc o a la finca és 
una tasca imprescindible per l’aprofita-
ment forestal. Obstacles naturals, línies 
elèctriques o altres elements determi-
nen la xarxa de camins.

– Destí de la fusta. Si és per a llenya o per 
a serradora, ja que condiciona la mida 
dels productes a extraure del bosc.

– Espècie/s a tallar. El preu de la fusta és 
diferent segons l’espècie. També el temps 
de desembosc un cop la fusta està talla-
da pot afectar la seva qualitat. Per exem-
ple, la fusta de faig es malmet si es triga 
a fer el desembosc, agafant un color més 
fosc. Durant els mesos calorosos en què 
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Figura 1. 
Existències de fusta 

per espècie en els 
boscos catalans.  

Inventari Nacional 

Forestal.

l’arbre està més actiu, l’enfosquiment es 
produeix abans, a vegades fins i tot al cap 
d’un mes després de la tala. En mesos 
més frescos pot trigar fins a quatre o 
cinc mesos. El tipus d’espècie també pot 
condicionar la forma de tallar la fusta. A 
Catalunya les principals espècies pel que 
fa a volum de fusta són el pi roig, el pi 
blanc i l’alzina (Figura 1).

– Mida dels arbres. Condiciona les eines 
a utilitzar durant la tallada i l’arrossega-
ment. En el cas d’arbres petits és impor-
tant tenir una palanca, en el cas d’arbres 
mitjans cal tenir malls i tascons i, en el 
cas d’arbres extrems cal comptar amb un 
tractel, cabrestant amb tractor o skidder.

– EPIS, eines i formació del personal. 
Són els elements que permeten treba-
llar amb seguretat i millor ergonomia 
al fer que l’esforç dels operaris sigui 
menor i millori l’eficiència, tot evitant 
baixes laborals. Per altra banda, aug-
menta la qualitat dels seus treballs.

– Ús de maquinària forestal o ròssec 
animal. El desembosc amb animals és 
una opció en primeres aclarides en 
boscos amb arbres de petit diàmetre i 
desplaçament cara avall, o en llocs de 
difícil accés amb maquinària pesada. 
També es contempla el ròssec animal 
en espais protegits, per exemple.

– Presència d’estrat arbustiu. Fa o no 
necessària una estassada prèvia o 
simultània per facilitar o fins i tot per-
metre l’accés, la tallada i el desembosc.

– Meteorologia i tipologia de sòl. El 
rendiment de la maquinària forestal és 

molt menor si el sòl està molt humit, 
sobretot en sòls argilosos. D’altra banda, 
les altes temperatures fan disminuir el 
percentatge d’humitat en la fusta i, per 
tant, baixa el rendiment si no es pot 
desemboscar relativament ràpid.

– Orografia. Els forts pendents dificulten 
els treballs amb maquinària.

– Període d’explotació. Cal tenir en 
compte el risc d’incendis forestals i els 
períodes sensibles per a la fauna.

– Requisits de la persona propietària. 
La propietat és el responsable últim de 
les activitats i, per tant, cal seguir també 
les seves indicacions.

Tots aquests aspectes determinen quin 
sistema d’aprofitament s’emprarà. A 
grans trets, es diferencien tres sistemes 
d’aprofitament:

– D’arbre sencer. L’arbre es talla i es 
desembosca. El fet d’arrossegar l’ar-
bre amb branques i capçades dificulta 
els treballs i erosiona el terreny, però 
també facilita la dispersió de llavor i 
la disponibilitat de sòl mineral per a la 
futura regeneració. S’utilitza amb arbres 
petits o quan el terreny ha de quedar 
net de branques.

– De tronc sencer. L’arbre es talla i es 
desbranca a peu d’arbre, sense trossejar, 
abans de l’arrossegament. És recomana-
ble quan es treballa amb arbres grans. La 
destinació final de la fusta sol ser per a 
serradora o per pals. Permet una millor 
manipulació de la fusta i té menys efec-
tes perjudicials pel terreny (Fotografia 1).
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– De fusta trossejada. L’arbres es talla, 
desbranca i trosseja abans de fer l’arros-
segament. Se sol utilitzar quan la fusta 
és curta, principalment per un destí de 
llenya o fusta de trituració. Implica que 
totes les operacions es fan a peu d’arbre, 
cosa que incrementa els costos perquè 
són tasques molt manuals. Es fa l’arre-
plega de les peces trossejades i en el cas 
de fusta petita també l’apilament en piles 
o feixos per al seu posterior transport al 
carregador. Normalment l’arreplega es 
fa de forma manual a Catalunya.

Preparació del 
terreny

Aquesta primera fase consisteix en millo-
rar l’accessibilitat de maquinària pel 
desembosc, del personal que han de fer 
la tallada o pel transport de la fusta amb 
vehicles pesants fins a la fàbrica. En el 
bosc mediterrani sovint hi ha gran quan-
titat de matolls que fan que es requereixi 
una estassada, en canvi per exemple en 
les fagedes generalment no és necessari. 
La planificació i adequació de la xarxa de 
pistes i camins serà clau en la planificació 
de les operacions de desembosc.

Tallada

La tallada comprèn l’abatiment dels arbres, 
desbrancat i despuntament, normalment 
a peu d’arbre. Es pot realitzar amb moto-
serra o amb processadora. Hi ha diferents 

criteris que determinen el moment de 
la tallada, és a dir, pot ser sota un criteri 
silvícola, econòmic, físic, etc. A Catalunya 
se sol utilitzar la tallada amb motoserra 
perquè les extensions de les finques són 
petites i amb pendents, cosa que fa que 
les processadores no siguin rendibles. Les 
processadores a Catalunya s’han utilitzat 
força en casos de boscos cremats, per a 
fer tallades arreu amb pendents que no 
superen el 70%, o en casos d’aclarides en 
boscos grans, tot i que cada vegada es fan 
servir per diferents tipus d’aprofitaments 
amb diferents condicionants, sempre amb 
el pendent com a limitant.

És important fer caure els arbres en angle 
agut respecte de la direcció en la qual seran 
arrossegats (en espina de peix) per facilitar 
l’arrossegament (Figura 2). Cal tenir pre-
sent l’espècie d’arbre perquè algunes fustes 
poden estellar-se si cauen les unes sobre 
les altres, com per exemple el pollancre.

Un correcte desbrancat és molt important 
en l’acabat del producte, ja que facilita 
l’apilament i càrrega de la fusta i evita 
fusta residual a les serradores. A més, fa 
que el terreny no s’erosioni tant durant 
l’arrossegament de l’arbre i no perjudiqui 
tant la regeneració del sotabosc. També 
és molt important el despuntament, ja 
que el producte ha de tenir el diàmetre 
corresponent a cap i punta.

Desembosc i 
bones pràctiques

El desembosc és l’extracció de la fusta 
del bosc fins a un punt per tal de fer-ne 
el transport, normalment per carretera. 
També s’anomena tradicionalment “arros-
segament” però no sempre implica un 
arrossegament real de la fusta, sinó que 
aquesta pot ser semisuspesa o totalment 
suspesa. Es poden emprar diferents sis-
temes en funció del bosc, diàmetres dels 

Figura 2. Tallada en 
espina de peix.

Fotografia 1. Arrossegament de tronc sencer.
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arbres o el sistema mitjançant el qual s’ha 
tallat. El desembosc és molt important 
i sovint acaba essent determinant en la 
qualitat del producte, per això cal una 
bona formació del personal en la conduc-
ció i utilització dels diferents elements per 
l’arrossegament, així com per poder fer 
una correcta selecció i classificació de la 
fusta. En resum, una operació de desem-
bosc ben realitzada hauria d’assolir els 
següents objectius:

– Aconseguir la major productivitat pos-
sible.

– Garantir la seguretat del personal operari.
– Reduir la compactació i alteració del sòl.
– Causar el menor dany possible als cur-

sos d’aigua de la zona.
– Evitar els danys als arbres no tallats.
– Transport al carregador de la fusta, 

sense minva important ni deteriora-
ment de la qualitat de la fusta.

Aquest article se centra en el desembosc 
amb l’ús del tractor agrícola adaptat per 
ser el cas més habitual a Catalunya, tot i 
que existeixen altres sistemes de desem-
bosc com són la tracció animal, l’skidder, 
el cable aeri, les tanquetes d’orugues, l’au-
tocarregador, entre d’altres.

El tractor adaptat

El tractor agrícola adaptat és un sistema 
molt polivalent, de fàcil desplaçament, 
molt útil quan es tracta d’arrossegar arbres 
petits i quan la densitat de pistes fores-
tals permet realitzar el desembosc sense 
abandonar-les. Té un cost menor que 
altres opcions de desembosc, com ara 
el cable aeri o l’skidder. Per contra, un ús 
incorrecte pot comportar avaries amb 
facilitat pel fet que el tractor no està con-
cebut per als treballs forestals. Per aquest 
motiu, quan s’utilitza el tractor agrícola 
encara s’ha de ser més conscient dels 
riscos laborals que es poden córrer en 

cada moment. El tractor adaptat pot anar 
equipat amb reixes als vidres, protectors 
a l’inferior del vehicle i barres laterals, i 
pràcticament sempre va equipat amb un 
cabrestant, per aixecar i desplaçar grans 
càrregues. Els cabrestants o bé van con-
nectats a la presa de força o bé al sistema 
hidràulic del tractor (minoritàriament i per 
a cabrestants petits) i generalment l’ac-
cionament és electró-hidràulic, tot per-
metent la utilització de comandament a 
distància. També pot incorporar un doble 
tambor que li dona més versatilitat, amb 
cable d’acer i cable sintètic.

En contraposició amb l’skidder, que és 
una màquina especialment pensada per 
als treballs forestals, el tractor no pot des-
plaçar-se en terrenys amb tant pendent ni 

Fotografia 2. Tractor adaptat amb cabrestant.

Fotografia 3. Skidder grapa, sense escut ni 
cabrestant.
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tan irregulars. L’skidder és una màquina 
blindada i equipada amb pales de pro-
tecció per davant i darrera i pràcticament 
sempre incorpora cabrestant (en molts 
pocs casos va amb pinces, Fotografia 3). 
Pot incorporar comandament a distància 
pels cables per tal de ser conduït des de 
fora la cabina. És una màquina rendible 
quan cal desemboscar grans quantitats 
de fusta de mida mitjana o gran, ja que el 
seu transport d’un lloc a l’altre és costós 
perquè s’ha de fer amb grua.

Punts de seguretat del tractor

– Estructura de protecció de bolcament.
– Estructura de protecció de caiguda 

d’objecte.
– Comandaments marcats de manera clara 

per indicar què fan i com funcionen.
– Eix de potència i els acoblaments prote-

gits.
– Presa de força marcada i protegida, així 

com totes les altres parts perilloses.
– Tambors on es cargolen els cables tan-

cats de manera que el cable quedi prote-
git.

– Frens individuals i enganxats: quan es 
treballa amb tractor podem fer-ho amb 
els frens individuals però quan condu-
ïm han d’estar enganxats.

– Fre de mà en perfecte estat.
– Seient ajustable, instal·lat de manera 

segura i amb el reposapeus adient.
– Esgraons de pujada adients i agafadors 

adequats.
– Neteja parabrises quan hi ha parabrises 

fix.
– Clàxon.
– Extintors instal·lats de manera segura, 

de fàcil accés i inspeccionats regular-
ment.

– Cinturó de seguretat (opcional).
– Senyal acústic per a la marxa enrere 

(opcional).
– Accés adequat a la caixa d’eines.
– Farmaciola.

Per a la circulació en vies públiques 
cal complir amb tota la normativa de 

circulació viària (retrovisor, llum taronja, 
cinturó de seguretat,...). 

Manteniment de la maquinària

El correcte manteniment de la maquinària 
i eines, juntament amb la seva correcta 
utilització eviten averies que fan baixar el 
rendiment de l’aprofitament. Per al man-
teniment diari cal:

– Fer una revisió de tots els nivells en fred 
i en una zona anivellada i estable.

– Assegurar que la bateria està ben colla-
da i que els terminals estan nets.

– Examinar l’estat de les rodes.
– Revisar els punts d’engreixament 

segons indicacions de factoria.
– Comprovar l’estat dels tubs hidràulics. 

Si hi ha fuites s’han de substituir.
– Inspeccionar el filtre d’aire i assegurar 

que estigui net.
– En temps de fred o calor extrems és 

recomanable engegar les màquines 
abans de començar a treballar i no 
parar-la fins uns minuts després d’aca-
bar la feina. Aquesta mesura ens per-
metrà allargar la vida del motor.

És molt important conèixer perfectament 
tots els controls de la maquinària, i saber 
procedir quan hi ha sobreescalfaments i 
vessaments.

També cal fer una parada de seguretat 
al final del dia en un lloc pla per, al dia 
següent i en fred, poder controlar els 
nivells amb més precisió i realitzar les 
següents comprovacions:

– Assegurar-se que el fre de mà està 
posat.

– Abaixar els hidràulics.
– Parar el motor.
– Treure la clau.
– Desconnectar la bateria si és possible.
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Figura 3. Cal 
enrotllar el 

cable de manera 
uniforme sobre el 

tambor.

Manteniment 
del cabrestant

El cabrestant és l’eina que fem servir per 
arrossegar o alçar grans pesos. Consisteix 
en un torn de tambor generalment horit-
zontal sobre el qual s’enrotlla un cable. 
Els cables metàl·lics que formen part del 
cabrestant són els elements que hem de 
tenir més present a l’hora de fer el man-
teniment d’aquesta màquina. Cal tenir en 
compte:

– Certificat de Prova dels cables que cal 
conservar.

– La mida del cable i la direcció en la qual 
està cargolat ha de complir les recoma-
nacions del fabricant del cabrestant. 

– És important enrotllar correctament el 
cable al tambor, assegurant que queda 
uniformement distribuït (Figura 3). Un 
pes a l’extrem ajuda a mantenir la ten-
sió. També cal lubricar-lo sovint pel seu 
bon funcionament.

– Comprovar diàriament si hi ha algun 
indici de deteriorament del cable. Els 
cables trencats o molt desfilats s’han 
d’unir amb una connexió adequada o 
bé substituir-los immediatament.

– Mai unir cables de diàmetres diferents.
– Si el cabrestant porta comandament a 

distància, s’ha de fer una revisió diària 
de la bateria.

– Assegurar que les corrioles, cilindres i 
altres dispositius per guiar els cables 
són compatibles amb la mida del cable 
i que estan en bon estat per evitar fer 
malbé els cables. La seva llargada i dià-
metre han de ser compatibles.

– Les politges, els corrons i la cadena 
de tracció s’han d’engreixar de forma 
periòdica i és imprescindible vetllar que 
estiguin en bon estat.

– Els cables d’arrossegament han d’estar 
ben assegurats al tambor del cabres-
tant. S’haurien de deixar com a mínim 
tres voltes completes als tambors en tot 
moment.

– Tots els cables han d’estar acabats de 
manera adequada com ara amb lliga-
des, llaços o matrius. S’ha d’evitar fer 
nusos perquè redueixen considerable-
ment la força dels cables.

– Els cables s’han de substituir quan el 
seu diàmetre nominal sigui inferior al 
90% de l’original.

– Els cables també poden ser sintètics, 
que són menys pesats i suposen una 
avantatge en alguns casos.

Eines de treball 
i sistemes 
d’enganxament

Existeixen múltiples eines i sistemes d’en-
ganxament i és molt important saber 
utilitzar-les correctament. Les eines de 
treball més utilitzades en l’arrossegament 
es mostren a la Figura 4.

Cal planificar el sistema de subjecció 
per tal que la càrrega s’arrossegui lliure-
ment, així com les rutes d’arrossegament, 
tenint en compte una sèrie d’aspectes 
(Fotografia 4): 

Fotografia 4. Arrossegament d’un feix 
d’arbres amb cadenes.
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Fotografia 5. 
Arrossegament  
per la base.

– Respectar al màxim els arbres no tallats.
– Lloc de descàrrega.
– Els girs que s’haurà de realitzar.
– Pes de la fusta.
– Pendents ( ascendents i descendents).
– Obstacles i irregularitats.

Altres aspectes a tenir en compte per a 
l’ús del cabrestant són: 

– Comprovar el funcionament correcte 
del conjunt del cabrestant, del cable i 
del sistema d’enganxament. 

– Buscar punts de protecció o escuts 
naturals com ara arbres quan es treballa 
fora de la cabina. 

– Acostar els tractor el més a la vora 
possible dels troncs per estalviar temps 
i esforços innecessaris. Les càrregues 
de fusta no han de ser excessives. La 
seguretat demana repartir les càrregues 
en diferents viatges.

– Utilitzar una politja inferior quan s’ar-
rossega una càrrega pesant. Assegurar 
que els extrems dels troncs no estan 
prou baixos i puguin enganxar-se amb 
obstacles.

– Assegurar que no hi hagi cap persona 
per sota de la zona de treball.

– Per accedir a la zona on hi ha els arbres 
tallats és necessari ancorar i encarar 
bé el tractor en una superfície plana, i 

assegurar que l’hidràulic està a nivell de 
terra, així com la màquina frenada.

Arrossegament de tronc sencer

Quan es treballa amb troncs grans és 
recomanable l’extracció de troncs sen-
cers (Fotografia 5), mentre que quan són 
arbres prims i curts s’arrosseguen en fei-
xos. A Catalunya és el sistema més estès. 
També s’utilitza quan el volum del tronc 
i les condicions del terreny dificulten fer 
l’arreplega.

Corriola Cadena amb ganxo i anella Xòquer

Eslinga Ganxo forestal

Cable. 
Metàl·lic o 

sintètic Politja

Figura 4. Eines de treball i sistemes d’engaxament més utilitzats a l’arrosegament.

Eines de treball més utilitzades en l’arrossegament 
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Arrossegament en feixos

Aquest sistema serveix per arrossegar 
fusta de poca llargada i diàmetre petit, 
normalment apta per a llenya o per a 
trituració. L’objectiu d’aquesta tècnica és 
optimitzar el volum i el pes de fusta arros-
segats. Per fer-la servir cal saber com pas-
sar el cable perquè el feix (Fotografia 6) no 
es giri i no es malmeti. La pila pot prepa-
rar-se de diferents maneres, és a dir, amb 
altres troncs o pedres de base o aprofitant 
l’orografia del terreny.

Això ens permetrà que quedi un espai per 
sota del feix que hem d’arrossegar per on 
pot passar el cable. Els troncs que posem 
al feix han de ser de la mateixa mida o 
s’han d’apilar de manera que quedin el 
màxim d’iguals (els caps grossos han de 

posar-se sempre a fora, mentre que els 
caps prims han de ser a l’interior). Els fei-
xos han d’estar ben fets i s’han d’enganxar 
pel centre perquè quedin compensats i no 
es desfacin. 

Altres elements que poden generar pro-
blemes durant l’arrossegament, sigui 
quina sigui la tècnica que utilitzem són:

– La càrrega excessiva, que pot provocar 
que el tractor s’aixequi de davant.

– Terrenys molt enfangats. S’ha de pri-
oritzar deixar anar la càrrega abans de 
travessar cap terreny la irregularitat del 
qual pugui afectar l’estabilitat del trac-
tor i de la càrrega.

– Pendents pronunciats. No s’ha d’ar-
rossegar en pendents pronunciats. El 
tractor ha de pujar.

ARROSSEGAMENT PER LA PUNTA

AVANTATGES
– És més fàcil lligar i 

deslligar la càrrega.
– Hi ha menys erosió.
– Les puntes s’engan-

xen menys sovint 
amb els obstacles.

– És més fàcil moure les 
puntes per a ajuntar 
la càrrega.

– Es pot enganxar més 
d’un arbre amb una 
cadena.

– Caben més arbres 
darrera de l’escut.

INCOVENIENTS
– És més fàcil que la cadena es desenganxi durant el 

recorregut.
– És més fàcil que es trenqui la punta quan es gira.
– El pes queda a darrera i és més dificultós arribar al des-

càrrec.
– Les restes de brancada poden dificultar l’enganxament.
– Si el tallador no ha deixat un forcat a la punta hi ha més 

possibilitats que s’escorri la càrrega
– La càrrega té la tendència a obrir-se en ventall a la part 

posterior, i això podria provocar danys als arbres drets.
– En els girs costa més de maniobrar.
– Si es fa una tallada amb un gran nombre d’arbres de 

gran diàmetre, poden sorgir dificultats ja que els arbres 
queden apilats uns sobre els altres i contínuament s’han 
d’arrossegar els troncs de les capes inferiors.

ARROSSEGAMENT PER LA BASE

AVANTATGES
– La forma cònica de l’arbre ajuda a la bona sub-

jecció de la cadena
– Els girs són més segurs
– El pes queda més a prop de la màquina i això fa 

més segura la conducció
– No hi ha restes de branques a l’hora d’enganxar
– Hi ha menys fricció amb el terra i es necessita 

menys potència del tractor

INCONVENIENTS
– És més difícil passar la cadena
– Provoca més erosió des del 

moment que s’enganxa fins 
que s’arriba a l’escut

– S’enganxa més sovint amb els 
obstacles 
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Fotografia 6. 
Preparació de feixos 
per arrosegar.

El carregador

El carregador és l’espai on es deixa la fusta 
extreta. Ha de ser un lloc accessible pel 
camió/tractor amb grua o per l’autocarre-
gador (Fotografia 7). És important mantenir 
en tot moment la distància de seguretat 
i posar-se darrera de l’escut per prevenir 
accidents laborals, ja que pot haver-hi una 
tensió de la fusta. La selecció i classificació 
de la fusta ha de ser adequada per a l’op-
timització del potencial de cada forest. Es 
pot aplicar classificació en peu, a carrega-
dor, al pati, en ser desdoblada, un cop seca 
i finalment després de l’acabat.

Conclusions

El desembosc ha d’entendre’s com una 
seqüència d’operacions que en el seu 
conjunt han d’aconseguir que sigui una 
activitat econòmicament rendible, sense 
oblidar unes bones condicions de treball 
i seguretat pel personal operari, així com 
un resultat mediambiental adequat a la 
finca. La formació és imprescindible per 
conèixer les diferents opcions, eines i sis-
temes de desembosc, i per poder portar a 
terme unes bones pràctiques en les ope-
racions d’aprofitament forestal.
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Resum
Aquest article presenta i discuteix l’interès de les plantacions d’enriquiment per fomen-
tar la sostenibilitat tècnica (persistència), econòmica i ambiental de les masses forestals. 
Aquestes plantacions consisteixen a introduir o incrementar la proporció d’una o més 
espècies en una forest preexistent. Aquesta mesura té tres objectius principals, com-
patibles entre si: afavorir l’adaptació al canvi climàtic i a les pertorbacions associades, 
diversificar i valoritzar els productes forestals i promoure la biodiversitat. Aquestes plan-
tacions són especialment interessants en àrees forestals homogènies de gran extensió 
(regenerats naturals després d’incendi o d’abandonament agrícola/ramader, repobla-
cions pures, etc), boscos de baix vigor, àrees amb (micro)estacions d’alta qualitat però 
baixa presència d’espècies amb alt valor productiu, així com a boscos amb problemes 
de regeneració natural, entre d’altres. Aquest article presenta una sèrie de condicio-
nants per implementar aquestes plantacions i es fan recomanacions pràctiques per al 
seu disseny, execució i manteniment. Per últim, es presenten casos reals de plantacions 
d’enriquiment en pinedes de pi blanc i pinassa a l’Anoia i el Penedès.
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Introducció: 
les plantacions 
d’enriquiment forestal

Què són les plantacions 
d’enriquiment?

Les plantacions d’enriquiment són una 
tècnica de regeneració artificial que busca 
introduir o incrementar la proporció d’una 
o més espècies en una massa forestal pre-
existent. Es tracta d’una de les principals 
pràctiques silvícoles per incrementar la 
diversitat genètica d’una massa forestal 
(Brang et al., 2014) i s’aplica preferentment 
quan aquesta té un estat de desenvolupa-
ment intermedi o avançat (fase d’aparició 
incipient de taques de regenerat i/o de 
matollar; Kerr et al., 2016). Aquesta pràctica 
es contempla quan no hi ha peus llavorers 
viables de les espècies que es pretén afegir 
o bé quan es troben a una distància tal que 
impedeix l’arribada de les seves llavors en 
un termini raonable. Aquesta distància crí-
tica s’estima, en termes generals, en prop 
de 250 m (Hernández-Jiménez, 2013).

Els objectius principals d’aquestes planta-
cions, compatibles entre si i detallats als 
pròxims apartats, són: adaptació al canvi 
climàtic, diversificació i valorització dels 

productes forestals i promoció de la bio-
diversitat.

Les plantacions d’enriquiment s’emmar-
quen dins el ventall d’intervencions silví-
coles que permeten aconseguir boscos 
més complexos i vitals, i que inclouen 
el manteniment d’arbres d’espècies poc 
representades i/o amb microhàbitats d’in-
terès per a la fauna, manteniment o cre-
ació de fusta morta de més de 20 cm de 
diàmetre en peu i al terra, aplicació d’es-
tassades (selectives), aclarides i tallades 
de manera que restin algunes àrees sense 
intervenir i d’altres amb l’obertura de claps 
de diverses mides, etc.

En aquest article parlarem de “planta-
cions” però ens referirem a qualsevol 
instal·lació artificial d’arbres, ja sigui per 
plantació o sembra.

Objectiu 1: adaptació al 
canvi climàtic per garantir la 
persistència de la massa

S’espera que l’increment de les tempera-
tures mitjanes enregistrat arreu continuï 
en les properes dècades, amb un augment 
esperat de la irregularitat de la distribució 
de la precipitació en l’àrea mediterrània 
(Mestre et al., 2015), la qual tindrà com 
a conseqüència un increment en la fre-
qüència i severitat d’episodis de sequera, i 
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Fotografia 1. 
Plantació 

d’enriquiment 
en un alzinar 

al Montnegre-
Corredor, 

amb espècies 
productores de 

fusta de qualitat. 
AGS-CTFC

també d’altres fenòmens extrems com ara 
tempestes i ventades. Com a resultat, s’es-
pera una davallada de la vitalitat, creixe-
ment i capacitat reproductiva dels arbres 
i un increment de la severitat i extensió 
dels danys causats per plagues i malalties 
(Robinet et al., 2013, Sánchez-Salguero 
et al., 2017) i, per tant, el desplaçament i 
substitució d’espècies (García-Valdés et 
al., 2015).

En aquest context, les plantacions d’enri-
quiment permeten abordar dos aspectes 
clau relacionats amb el canvi climàtic, en 
línia amb la gestió “anticipadora” proposa-
da per Calama (2017):

– Fer una migració assistida. Introduir-ne 
espècies compatibles amb les condici-
ons climàtiques actuals i que estaran 
més adaptades a les esperades a mig 
termini que la vegetació predominant 
actual. Les espècies forestals són capa-
ces de desplaçar-se seguint les fluc-
tuacions climàtiques, però si aquestes 
tenen lloc a una velocitat massa ràpida 
la capacitat de resposta pot ser insufi-
cient, de manera que pot ser necessari 
accelerar aquest moviment de manera 
artificial (Kreyling et al., 2011).

– Incrementar la resistència (capacitat 
de tolerar una pertorbació com ara 
incendi, sequera extrema, etc) i/o la 
resiliència (capacitat d’absorbir pertor-
bacions sense alterar significativament 
la seva estructura i funcionalitat i recu-
perant el seu estat original després de 

la pertorbació; Holling, 1973). Aquest és 
l’objectiu que es busca a l’introduir en 
una massa d’estructura simple (massa 
pura, coetània o regular) una o més 
espècies amb estratègies funcionals 
diferents a les de l’espècie o espècies 
majoritàries. Un exemple seria introdu-
ir-ne espècies capaces de rebrotar de 
soca o arrel (per exemple, quercines) 
en boscos d’espècies que només es 
reprodueixen per llavor (per exemple, 
pinedes).

Objectiu 2: diversificació i 
valorització de productes 
forestals

L’objectiu és afegir-hi espècies o individus 
que facin productes de més valor afegit 
que les presents a la massa. Els produc-
tes buscats poden ser fusta d’alta qualitat 
de planifolis (noguera, cirerer, plàtan fals, 
perera, freixe, moixera de pastor, servera, 
etc) o productes no fusters d’alt valor 
(alzina surera per fer suro, pi pinyer o 
castanyer empeltats per a la producció de 
fruit, etc) (Fotografia 1).

Objectiu 3: promoció de la 
biodiversitat

Una plantació d’enriquiment compor-
ta intrínsecament una diversificació del 
hàbitat, en afegir-ne noves espècies o 
tipus d’arbre. A més d’aquesta diversifica-
ció directa, és possible emprar-ne espèci-
es que tinguin un interès addicional indi-
recte, és a dir, aquelles que afavoreixen 
la presència d’altres organismes d’interès 
per a la biodiversitat. Per exemple, és el 
cas de la introducció d’espècies que gene-
ren aliment (productores de fruit carnós) 
per a la fauna o microhàbitats d’interès 
per a la fauna i la flora (per exemple, espè-
cies frugals de fusta tova).
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En quines situacions 
és especialment 
interessant fer aquestes 
plantacions?

Aquestes plantacions són especialment 
interessants a promoure en:

– Àrees forestals extenses amb una forta 
simplificació de la composició especí-
fica (una única espècie o gènere, com 
ara pinàcies o quercines), ja siguin 
d’origen natural (regenerats després 
d’incendi d’alta intensitat, colonització 
pel bosc de terrenys agrícoles o de pas-
tura abandonats, etc) o artificial: repo-
blacions pures, en particular si es van 
fer amb espècies pioneres. La Figura 1 
mostra les àrees de Catalunya amb més 
forta presència de masses pures.

– Boscos de baix vigor i/o afectats per 
plagues i malalties, a on calgui acompa-
nyar el canvi d’espècie o revigoritzar la 
població. Aquest és el cas dels límits sud i 
d’altitud inferior d’una espècie, o les plan-
tacions al límit o fora d’estació, com és el 
cas de moltes castanyedes catalanes.

– Àrees amb un alt potencial per aco-
llir espècies d’alt interès productiu o 
ambiental però que no hi són presents 
a causa d’una gestió històrica centrada 
en promoure d’altres espècies, o bé a 
causa de l’abandonament de la gestió.

– Boscos amb problemes de regeneració 
natural, com ara les masses de bosc 
menut formades per soques envellides i 
sense regeneració sexual. En aquest cas 
la diversificació pot consistir en afegir-hi 
noves espècies i/o incorporar nous peus 
de llavor de la mateixa espècie.

– Boscos afectats per fenòmens que 
hagin obert claps (ventades, nevades, 
mortalitat d’una espècie) i, per tant, 
creen condicions adients per a la rege-
neració (Fotografia 2).

Figura 1. Mapa de masses pures a Catalunya, 
per a les principals espècies de pinàcies i 
quercines. Aquest mapa només mostra els 
polígons de més de 50 ha.

Fotografia 2. Plantació de planifolis sota una 
pineda afectada per les ventades de 2009, a 
l’Alt Penedès. Simó Serra
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Fotografia 3. 
Les plantacions 

d’enriquiment 
busquen imitar els 

fenòmens naturals: 
regeneració 
espontània 

d’espècies tolerants 
(faig) sota una 

pineda de pi 
roig, al Moncayo 

(Saragossa).  
Jaime Coello

Condicionants i 
recomanacions de 
disseny, execució 
i manteniment 
de plantacions 
d’enriquiment

Com en altres tipus de plantació forestal, 
és necessari planificar el disseny i exe-
cució d’aquestes intervencions amb una 
visió a llarg termini, amb la consideració 
dels objectius i implicacions a nivell de 
la gestió futura del rodal en general i dels 
arbres plantats en particular, així com 
l’evolució esperada de l’estructura i la 
composició específica. En altres paraules, 
s’ha de planificar de manera conjunta la 
tria de l’espècie o espècies a plantar, la 
seva densitat i disposició (arbres individu-
als o en grups de mida variable), les tèc-
niques de plantació i el tipus de gestió de 
l’estrat superior (tipus, intensitat i freqüèn-
cia de les tallades). Aquestes decisions 
s’han de prendre considerant les condici-
ons edafoclimàtiques, el temperament de 
les espècies plantades i de l’estrat superior, 
el/s objectiu/s prevalent/s de la plantació 
i d’altres factors que afecten a la gestió 
(accessibilitat, densitat de pistes, pendent, 
orientació, etc).

Condicionants 
d’aquestes plantacions 
en comparació amb 
plantar en espais oberts 

La principal particularitat d’aquestes plan-
tacions és la preexistència d’arbres, els 
quals limiten la transitabilitat i dificulten 
o impossibiliten la mecanització de la 
preparació del terreny i del control de la 
vegetació competidora, així com la pos-
sibilitat d’aplicació de regs d’implantació 
i de suport. També modifiquen la micro-
estació, amb una intensitat que depèn de 
múltiples factors, principalment, la dis-
tància, mida i espècie dels arbres circum-
dants, així com l’orientació i el pendent. 
Aquesta microestació té:
– Temperatures extremes suavitzades, la 

qual cosa és un avantatge tant durant 
l’estiu d’àrees mediterrànies i continen-
tals com a l’hivern en àrees continen-
tals i de muntanya.

– Més alta humitat ambiental i menor 
exposició a l’efecte dessecador del vent 
i el sol i a la calamarsa.

– Alteració de la quantitat, tipus i distribu-
ció de la llum durant el dia i el període 
vegetatiu. 

Aquestes condicions (Fotografia 3) són 
especialment favorables per a espècies 
amb una tolerància a l’ombra durant els 
primers anys alta (per exemple, faig, til·ler, 
teix, avet...) o intermèdia (per exemple, 
roures i alzines, castanyer, cirerer, freixe, 
Acer sp., pinassa...), tot i que també es 
poden adaptar, amb una intervenció més 
intensa sobre l’estrat superior, a espècies 
intolerants des dels primers anys (resta de 
pins, noguera, Sorbus sp., perera...). També 
es beneficien d’aquestes condicions les 
espècies sensibles a les gelades fora de 
temporada i a les temperatures extremes. 
L’efecte d’acompanyament lateral que fa 
l’estrat arbori sobre la plantació és positiu 
per aconseguir una bona conformació, 
per exemple, en el cas d’espècies produc-
tores de fusta de qualitat.
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Recomanacions 
pràctiques per al 
disseny i execució 
de plantacions 
d’enriquiment

Cal compatibilitzar la plantació amb d’al-
tres intervencions silvícoles que permetin 
l’arribada de llum al sòl, com ara aclarides, 
tallades d’aclarida successiva o de selecció 
o tallades sanitàries, que es poden com-
plementar amb una estassada selectiva. A 
més, s’ha parar atenció per què la plantació 
no condicioni la tallada i desembosc futur 
dels arbres de l’estrat superior. Cal emprar 
espècies amb un temperament (tolerància 
a l’ombra i/o a la insolació directa) adaptat 
a les condicions de llum creades, és a dir, 
considerant les espècies de l’estrat superior 
i la intensitat de la aclarida o tallada (Escrig 
et al., 2005; Rodríguez, 2007; Castillo et al., 
2009). La Taula 1 mostra una aproximació 
de l’àrea basal màxima recomanada per fer 
plantacions d’enriquiment, en funció de la 
tolerància a l’ombra de les espècies planta-
des i de l’estrat superior.

En el cas de les tallades de selecció o 
d’aclarida successiva, les intervencions per 
bosquets o franges són més favorables per 
plantar-ne espècies amb tolerància baixa o 
intermèdia a l’ombra, tot adaptant la mida 
del bosquet o la franja a les espècies plan-
tades i de l’estrat superior. Amb espècies 
tolerants es poden plantejar intervencions 
uniformes, disperses pel rodal. En el cas 

d’obertures puntuals es pot valorar la pos-
sibilitat, sobretot a les àrees més inaccessi-
bles, de fer anellament d’arbres (matar-los 
en peu), i també de deixar alguns arbres 
morts al terra, per tal de reduir la despesa 
de tallada i/o desembosc, a més d’aportar 
elements d’interès per a la biodiversitat.

En termes generals, la densitat de plantació 
sol ser baixa , tot i que s’organitzi en grups 
localment densos. Com s’ha esmentat prè-
viament, la plantació en grups és en general 
més favorable per plantar espècies amb 
tolerància baixa o intermèdia a l’ombra, si 
bé cal graduar la mida del clap obert al tem-
perament de l’espècie. Convé concentrar 
els arbres plantats a la part més il·luminada 
(normalment, la central, tot i que cal parar 
atenció a l’orientació) del bosquet o la fran-
ja, i és recomanable plantar prop del 50% de 
la superfície (Taula 2). A més, aquesta con-
centració facilita el tancament de capçades 
a nivell de la plantació (menor competèn-
cia per vegetació espontània, més bona 
conformació), facilita la instal·lació d’una 
protecció col·lectiva i abarateix el cost. En 
el cas de plantacions mixtes s’haurien de 
posar les espècies més intolerants i de més 
ràpid creixement al centre del grup.

La plantació com a peus individuals és 
especialment interessant per a espècies 
tolerants, i té com a principal avantatge la 
més alta facilitat per triar-ne les microes-
tacions més favorables.

La plantació s’ha de concentrar a les micro-
estacions més favorables per a les espècies 
emprades, tant a nivell de llum com de sòl 

Taula 1. Temperament (tolerància a l’ombra) de les espècies plantades i de l’estrat superior i 
àrea basal màxima de l’estrat superior per fer una plantació d’enriquiment. Les xifres mostrades 
indiquen l’àrea basal per sobre de la qual caldria obrir bosquets per poder fer la plantació 
d’enriquiment. Aquesta taula ha estat desenvolupada per al Regne Unit i s’ha de considerar com 
a una aproximació general. Adaptat de Kerr et al. (2016).

Temperament (tolerància a l’ombra) de l’espècie de l’estrat superior

Tolerant Intermedi Intolerant

Temperament 
espècie 
plantada

Tolerant 30 m2/ha Qualsevol Qualsevol

Intermedi 20 m2/ha 25 m2/ha Qualsevol

Intolerant 10 m2/ha 15 m2/ha 20 m2/ha
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Fotografia 4.  
Plantació 

d’enriquiment 
buscant les millors 

microestacions: 
fondalada dins 

d’una pineda 
plantada amb 

planifolis 
productors de 

fusta de qualitat, a 
l’Anoia. Simó Serra

i d’aigua. Pel que fa al sòl i l’aigua, convé en 
general prioritzar espais amb el sòl particu-
larment profund, amb una geomorfologia 
plana o còncava que permeti a l’arbre 
disposar d’un extra d’aigua gràcies a l’escor-
rentia, en particular com més mediterrànies 
siguin les condicions (Fotografia 4). Les 
necessitats hídriques de cada espècie i/o 
la seva sensibilitat a l’entollament perme-
tran acabar d’ajustar aquesta recomanació 
general. Un altre aspecte clau de la micro-
estació és el possible efecte facilitador que 
pot fer la vegetació arbustiva, la qual pot 
proveir una cobertura temporal i un efecte 
d’ocultació davant la fauna herbívora. Per 
aquest motiu, i també per qüestions de 
biodiversitat, les estassades sempre han de 
ser parcials i selectives. Per últim, per tal 

d’incrementar el potencial de consolidació 
espontània (expansió futura) de les espèci-
es afegides es recomana fer les plantacions 
a les parts més altes dels rodals i prop de 
punts d’aigua (Hernández-Jiménez, 2013).

La generalment alta densitat de fauna her-
bívora fa que una decisió fonamental sigui 
el mètode de protecció dels arbres davant 
els possibles danys. Hi ha espècies particu-
larment afectades per aquests danys, com 
són el freixe i el cirerer, per a les quals cal 
extremar les precaucions. La recomanació 
general és, sobretot si la plantació es fa en 
forma de peus dispersos, d’emprar protec-
tors individuals de malla d’almenys 120 cm 
d’alçada, tot i que sovint pot ser recomana-
ble emprar models de 150 cm, o fins i tot 
180 cm en cas d’abundància de cérvol (Van 
Lerberghe, 2014). Aquests protectors s’han 
de fixar al terra amb una estaca de fusta, de 
manera que el cost total de compra i instal-
lació pot ser elevat. Altres mesures comple-
mentàries per reduir els danys causats per la 
fauna són la plantació d’arbres protegits per 
matollar preexistent i el manteniment de 
restes de tallada prop dels arbres plantats, 
per dificultar la seva localització per part de 
la fauna. La instal·lació de tancaments tem-
porals, els quals es poden fixar amb ajuda 
dels troncs dels arbres de l’estrat superior, és 
una possibilitat en zones de fàcil accessibili-
tat quan es fan plantacions en grups.

Es pot considerar l’aplicació de tècniques 
destinades a millorar la microestació, com 

Taula 2. Diàmetre de bosquet obert i del grup plantat en funció del temperament de les 
espècies plantades i de l’alçada dels arbres de l’estrat superior. Adaptat de Kerr et al. (2016).

Temperament 
espècies plantades

Alçada mitjana 
arbres (m)

Diàmetre bosquet 
(m)

Diàmetre grup 
plantat (m)

Tolerant
15 15 11
20 20 14
25 25 18

Intermedi
15 30 21
20 40 28
25 50 36

Intolerant
15 45 32
20 60 43
25 75 53



intercanvi d’experiències
a bosc

61  |

CONSORCI 
FORESTAL DE 
CATALUNYA

ara els condicionadors del sòl: són produc-
tes barrejats amb el sòl del clot de plantació 
per promoure la seva capacitat de retenció 
d’aigua i incrementar la fertilitat. Alguns dels 
condicionadors més eficaços són aquells 
que inclouen polímers hidroabsorbents i 
fertilitzants, sobretot quan s’apliquen en 
sòls de textura grollera i en dosis precises 
(Coello et al., 2016). Una altra tècnica a con-
siderar, al menys a les àrees més accessi-
bles, són les cobertes del sòl, és a dir, cobrir 
el sòl al voltant de l’arbre plantat amb una 
superfície opaca que dificulti la proliferació 
de vegetació competidora. Aquesta super-
fície es pot fer amb materials abundants a 
la zona (restes de tallada, sobretot si s’han 
pogut triturar in situ) o bé amb làmines 
comercials, preferentment fetes amb mate-
rials biodegradables (Coello et al., 2016).

No existeix consens sobre la mida de 
planta més recomanable. La planta gran 
(100-150 cm d’alçada) té com a principals 
avantatges la seva fàcil localització des 
dels primers anys, i també la reducció del 
temps durant el qual l’arbre és particular-
ment sensible a la competència per part de 
la vegetació circumdant i als danys causats 
per la fauna herbívora. Els inconvenients 
principals d’aquest tipus de planta són la 
seva sensibilitat a la sequera durant els pri-
mers anys i l’increment en el cost d’adqui-
sició, transport fins al rodal i sobretot dins 
el rodal, i també de preparació del terreny. 
Tant la planta gran com la petita ha de 
tenir un aspecte robust i un sistema radical 
equilibrat amb la part aèria.

Respecte la procedència, convé emprar 
material vegetal de zones semblants a la 
de plantació o bé més seques i càlides. En 
les àrees amb episodis intensos de baixes 
temperatures cal evitar emprar espècies i 
procedències massa sensibles al fred. Per 
exemple, en el cas dels roures mediterra-
nis, les espècies marcescents (per exem-
ple, roure de fulla petita) tenen una més 
alta capacitat de tolerar condicions amb 
temperatures molt baixes que les espècies 
de fulla perenne, com ara l’alzina (Martín-
Alcón et al., 2016).

Seguiment, 
manteniment i gestió 
de les plantacions

L’èxit d’una plantació d’enriquiment està 
condicionat a l’aplicació de tasques de 
manteniment i a una adequada gestió 
tant de la plantació com de la massa en 
general. A més d’una planificació d’aques-
tes tasques, convé aplicar un seguiment 
periòdic per tal de conèixer l’evolució real 
de la plantació i programar les properes 
intervencions.

Les principals tasques de manteniment 
(Brang et al., 2014) a considerar a curt 
termini són:

– Regulació de la competència. Cal evitar 
que la vegetació espontània (o aque-
lla de creixement inicial més vigorós) 
pugui dominar i ofegar per manca 
de llum als arbres plantats, sobretot 
si s’han tallat arreu soques d’espècies 
amb forta capacitat rebrotadora.

– Vigilar el bon estat de les tècniques 
de plantació instal·lades, sobretot, dels 
protectors.

A més llarg termini, la gestió d’aquestes 
plantacions consisteix a regular la compe-
tència dels arbres, tant dels plantats entre 
si com dels de l’estrat superior sobre els 
plantats. La decisió sobre la freqüència i 
la intensitat de les intervencions sobre els 
arbres de l’estrat superior s’ha d’adaptar a 
l’estat de desenvolupament de la massa 
preexistent (si la plantació s’ha fet en una 
massa jove el tancament de capçades es 
donarà més ràpid que en el cas de masses 
més velles), i al temperament de les espè-
cies de l’estrat superior i de les plantades: 
cal obrir amb més intensitat i freqüència 
com més tolerant a l’ombra sigui l’espècie 
de l’estrat superior i més intolerant sigui 
l’espècie plantada.

L’objectiu prevalent de la plantació també 
condiciona el ritme i intensitat de la 



62  |

XXXVI
JTS 

EMILI GAROLERA

PLANTACIONS D’ENRIQUIMENT DE BOSCOS

posada en llum: els arbres plantats amb 
finalitat prevalent de producció de fusta 
de qualitat poden estar sotmesos durant 
els primers anys a un ombratge lateral 
que permeti aconseguir un canó ben 
conformat (Fotografia 5). Un cop acabada 
aquesta fase inicial, cal obrir progressi-
vament l’espai al seu voltant per perme-
tre l’expansió progressiva de la capçada, 
sense fer una posada en llum del canó. En 
canvi, convé que els arbres plantats per 
produir-ne fruit tinguin una bona insola-
ció de les capçades en tot moment. En 
aquests casos es valorarà, a més, la neces-
sitat d’aplicar podes de guiatge i formació 
sobre els arbres plantats.

Per últim, convé tenir en compte la pre-
sència de les plantacions d’enriquiment al 
planificar la logística de les futures inter-
vencions silvícoles (tallada, desembosc), 
per minimitzar els danys.

Casos reals d’aplicació

El Solé i El Pas (Santa Maria de 
Miralles, Anoia)

Descripció general: massa mixta de pi 
blanc i pinassa amb subvol d’alzina i roure. 
La plantació d’enriquiment es fa a baixa 
densitat (150 peus/ha) amb els objectius 
de producció de fusta de qualitat, aug-
ment de la biodiversitat i valorització del 
paisatge (Fotografia 6). Prèviament a la 
plantació es realitza una tallada selectiva 
i estassades localitzades (2 m2) al voltant 
dels punts de plantació. Les espècies es 
distribueixen de manera aleatòria.

Tipologia 
ORGEST

Formacions mixtes de 
pi blanc i altres pins i 
frondoses (Ph_Bm)

Any de 
plantació Novembre 2016

Superfície 
plantada 5,1 ha

Altitud 
mitjana 575 m

Precipitació 
anual 650 mm

Orientació Nord

Tractament 
estrat 
superior

Aclarida selectiva. 
AB inicial: 43 m2/ha; 
AB final: 26 m2/ha. 

Patró 
plantació

Distribució aleatòria 
(distància mínima: 6 m)

Espècies 
emprades 
(nombre 
d’arbres)

Sorbus domestica (250), 
Prunus avium (200), 
Acer campestre (50), 
Acer monspessulanum (50), 
Celtis australis (50), 
Corylus avellana (50), 
Punica granatum (50), 
Sorbus aria (50).

Preparació 
del terreny

Aclotament manual 
(mínim 30x30x30 cm)

Tècniques 
de plantació Protector 60 cm

Fotografia 5. 
Objectiu final 

d’una plantació 
d’enriquiment amb 

espècies productores 
de fusta de qualitat: 
disposar-ne d’arbres 

de grans dimensions, 
amb un canó net de 

branques gràcies a 
l’acompanyament 
lateral. En aquesta 
imatge es mostra 

un cirerer espontani 
(no plantat) dins 

d’una castanyeda, al 
Montnegre-Corredor. 

AGS-CTFC
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Fotografia 6. 
Aspecte de la 
plantació d’espècies 
productores de 
fusta de qualitat en 
antigues feixes de 
conreu a El Solé. 
Simó Serra

Can Sabater de 
Puigcaní i Can 
Santacana (Mediona, 
Alt Penedès)

Descripció general: massa pura de pi 
blanc que va colonitzar antigues feixes de 

conreu. Plantació d’enriquiment de baixa 
densitat (150-200 peus/ha) per augmen-
tar la biodiversitat i incrementar la resi-
liència de la massa i el valor paisatgístic 
(Fotografia 7). Prèviament a la plantació 
es fa una tallada comercial en la qual es 
generen claps. Les espècies plantades són 
roure martinenc i alzina, tot i que en les 
estacions més favorables es planten espè-
cies més exigents.

Tipologia ORGEST Pinedes de pi blanc d’influència litoral (PhLIT)

Anys de plantació Novembres 2016, 2017 i 2018

Superfície plantada 7,5 ha

Altitud mitjana 525 m

Precipitació anual 650 mm

Orientació Est

Tractament estrat 
superior Aclarida selectiva. AB inicial: 33 m2/ha; AB final: 20-22 m2/ha

Patró plantació Distribució aleatòria (distància mínima: 6 m)

Espècies emprades 
(nombre d’arbres)

Quercus pubescens (650), Quercus ilex (250), Sorbus 
domestica (150), Celtis australis (100), Punica granatum (100), 
Acer campestre (50), Acer monspessulanum (50), Prunus 
avium (50), Sorbus aria (50)

Preparació del terreny Aclotament manual (mínim 30x30x30 cm)

Tècniques de 
plantació Protector 60 cm
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Fotografia 7. 
Aspecte de 
la plantació 

amb espècies 
productores de 

fusta de qualitat a 
una fondalada, a 

Can Sabater  
de Puigcaní.  

Simó Serra

Can Feixes (Mediona 
i Cabrera d’Igualada, 
Alt Penedès i Anoia)

Recuperació de marges lineals de vege-
tació arbòria i arbustiva entre zones de 
conreu de vinya. Abans de plantar es 
fa una estassada localitzada. Els objec-
tius són l’increment de la biodiversitat, 

la valorització del paisatge i, en alguns 
casos, producció de fusta. La plantació 
s’ha fet seguint els marges dels camps i 
amb la priorització de les microestacions 
més favorables (Fotografia 8). Aquesta 
plantació no és de diversificació forestal 
sinó agrícola.

Anys de plantació Novembres 2017 i 2018

Superfície plantada 5,5 ha

Altitud mitjana 320 m

Precipitació anual 625

Patró plantació Lineal, espaiament mínim: 5 m

Espècies emprades 
(nombre d’arbres)

Celtis australis (200), Punica granatum (200), Arbutus 
unedo (150), Prunus avium (130), Sorbus domestica (120), 
Fraxinus angustifolia (100), Juglans regia (100), Pyrus sp 
(100), Quercus pubescens (100), Acer monspessulanum 
(50), Sorbus torminalis (50)

Preparació del terreny Aclotament amb retroexcavadora (50x50x50 cm)

Tècniques de plantació Protector 60 cm
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Fotografia 8. Marge 
d’un camp de 
vinya plantat, a Can 
Feixes. Simó Serra

Conclusions

Les plantacions d’enriquiment permeten 
aconseguir simultàniament una sèrie d’ob-
jectius de gran interès per a la gestió fores-
tal: adaptació al canvi climàtic (persistència 
de la massa), diversificació i valorització de 
productes (increment del potencial econò-
mic de la massa) i la promoció de la bio-
diversitat (increment del valor ambiental 
de la massa). Sovint és possible aconseguir 
aquests objectius mitjançant intervenci-
ons silvícoles, però cal recórrer a aquestes 
plantacions quan no sigui possible a causa 
de la manca de peus llavorers viables en 
prou quantitat de les espècies a promoure. 
Aquestes plantacions s’han de considerar 
com a una intervenció destinada a establir 
aquestes espècies, però buscant que en 
el futur es puguin consolidar i promoure 
mitjançant la silvicultura.

Aquestes plantacions es poden aplicar en 
un ampli rang de condicions, tot i que 
les més convenients són aquelles masses 
forestals adultes d’estructura i composició 
específica molt simplificada, amb baix vigor 

i/o amb un alt potencial per acollir espècies 
d’alt interès productiu o ambiental.

Com qualsevol altra plantació, el disseny, 
l’execució i el manteniment d’aquestes 
plantacions s’han de planificar de mane-
ra conjunta. Els factors de decisió més 
importants són la coordinació de les plan-
tacions en el marc dels tractaments silví-
coles, la tria de les microestacions més 
adients per a cada espècie i l’elecció de la 
densitat i les tècniques de plantació.

Dos condicionants clau d’aquestes planta-
cions són la necessitat d’un bon coneixe-
ment de l’ecologia de les espècies planta-
des (tant a nivell de requeriments edafo-
climàtics com del nivell d’insolació més 
adequat) i la necessitat de regular al llarg 
del temps la competència de l’estrat arbori 
superior sobre la plantació.

Tot i que es tracta d’experiències inci-
pients i amb objectius a llarg termini, a 
Catalunya es disposa d’una quantitat inci-
pient de plantacions d’enriquiment que 
cal seguir i posar en valor.
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Resum
Aquesta jornada està dedicada al bosc de ribera de la zona mediterrània i, en particular, 
a la vegetació al llarg del riu Ter.
S’exploren i s’aprofundeix en diversos temes sobre els boscos de ribera: com es formen; 
què fa que siguin de gran importància; en quin estat es troben actualment; què com-
porta la gestió dels boscos de ribera i com es poden associar amb la defensa i la millora 
de la biodiversitat.
Durant la jornada es presenten tres exemples de gestió forestal sostenible, cada un amb 
un objectiu diferent: la gestió de les vernedes per a la conservació de la biodiversitat, la 
recuperació i millora de la coberta arbòria i la promoció de la biodiversitat en plantaci-
ons sense fins productius.
Les propostes de gestió en boscos de ribera s’emmarquen en els objectius globals de 
millora de les actuacions silvícoles incorporant criteris de conservació de la biodiver-
sitat, en el marc d’una gestió forestal multifuncional. A més, les actuacions de gestió 
de vernedes i de restauració de boscos de ribera es realitzen a través del projecte Life 
ALNUS.
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Fotografia 1. Bosc 
de ribera en forma 
de galeria amb 
verns, àlbers, pins i 
roures, al Cardener 
(Solsonès). M.Beltrán

Introducció

Breu descripció del bosc  
de ribera

La vegetació dels boscos de ribera de l’àrea 
mediterrània reuneix un bon nombre d’es-
pècies arbòries i arbustives adaptades al 
sòl i al règim hídric propi dels cursos fluvi-
als, que en aquesta àrea tenen grans vari-
acions de cabal intra i interanual. Tot i ser 
zones freqüentment més productives que 
el seu entorn forestal proper, els boscos de 
ribera destaquen pel seu important paper 
en l’ecologia i la dinàmica dels espais fluvi-
als (Poff et al,. 1997, Bennett i Simon, 2004). 
Malgrat això, les zones de boscos de ribera 
han estat objecte d’aprofitament per a la 
producció de productes fusters d’espècies 
amb grans requeriments d’aigua pel seu 
creixement ràpid, com les pollancredes i 
les platanedes.

Pel que fa a la coberta arbrada del bosc de 
ribera mediterrani, es poden distingir els 
boscos en galeria resseguint la llera del 
riu (Fotografia 1), propis de capçaleres i 
cursos de poc cabal i els boscos de ribera 
que s’estenen àmpliament per planes al-
luvials, on la inundació periòdica i el nivell 
freàtic alt permeten una amplitud del 
bosc ripari. El clima, la necessitat d’aigua, 

el substrat, la resistència davant d’avingu-
des i la capacitat de suportar inundacions 
periòdiques condicionen l’establiment 
d’un o altre tipus de comunitat de ribera. 
Parlem doncs de la verneda, la gatelleda, 
la lloreda, l’albereda, l’omeda, la salzeda, 
el tamarigar, el baladrar o l’alocar. Les ver-
nedes y salzedes de salze blanc són dos 
dels boscos més característics. En el pas-
sat constituïen les principals formacions 
forestals ripàries de l’Europa temperada i 
part de la regió mediterrània, dominant 
tant als marges dels cursos fluvials, en 
galeria, com a gran part de les extenses 
planes al·luvials. Actualment són el bosc 
de ribera propi de les àrees muntanyoses 
de la Catalunya humida: ressegueixen 
els cursos d’aigua des del nivell del mar 
fins als 1.700 metres d’altitud (Folch et al., 
1985, Carreras et al., 2015).
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Fotografia 2. Els 
boscos de ribera 

són espais amb un 
elevat potencial de 

biodiversitat.  
Life ALNUS

Els boscos de ribera habiten en contac-
te amb els cursos fluvials i no sofreixen 
les contínues variacions del nivell de les 
aigües, gràcies al sistema radical adaptat. 
A més a més, les arrels solen ser ben pro-
fundes, ramificades i flexibles, de manera 
que l’ancoratge a la llera resisteix el règim 
hídric i manté el sòl. A banda, una gran 
densitat de vegetació a tocar de l’aigua 
permet retenir part dels detritus transpor-
tats pels rius, tot permetent el creixement 
de nova biocenosi forestal. El sistema 
radical resistent a la submersió sol dispo-
sar també de simbiosis amb alguns bac-
teris fixadors de nitrogen atmosfèric, com 
en el cas del vern, la qual cosa augmenta 
la capacitat de millora dels sòls.

Serveis ecosistèmics

Els boscos de ribera constitueixen així 
doncs l’espai de transició entre l’entorn 
aquàtic i el terrestre, de manera que 
acaben definint i regulant l’ecologia dels 
hàbitats aquàtics al llarg del continu flu-
vial, especialment quan aconsegueixen 
la seva major amplitud. Els boscos de 
ribera ofereixen una sèrie de funcions 
ecològiques i serveis ecosistèmics (Poff et 
al., 1997, Thomas i Nisbet, 2003; Bennett i 
Simon 2004, Pinay et al., 2018):

– Sedimentació i fertilitat del sòl. 
Retarden la velocitat de l’aigua durant 
les crescudes, fan possible el dipòsit 
dels sediments fins que transporta l’ai-
gua, contribuint d’aquesta manera a 
incrementar la fertilitat del sòl. 

– Filtre de llims, matèria orgànica, adobs, 
pesticides i altres agents químics lligats 
a les activitats antròpiques, salvaguar-
dant així la qualitat de les aigües.

– Protecció contra l’erosió i les inun-
dacions. Redueix l’erosió dels marges 
fluvials i planes al·luvials. Redueix la 
velocitat del flux i reté sediment durant 
les riuades, protegint infraestructures 
dels aiguats. 

– Microclima. Alleugen la variació tèrmi-
ca (diürna i estacional) i l’exposició al 
vent i en mantenen la humitat ambien-
tal. L’ombrejament sobre el curs d’aigua 
afavoreix les poblacions de peixos.

– Biodiversitat. La complexitat estruc-
tural i el nexe amb el sistema aquàtic 
confereix als boscos de ribera uns dels 
índexs de biodiversitat vegetal i ani-
mal més elevats dels sistemes ecològics 
europeus (Fotografia 2). Les parts sub-
mergides (arrels, tiges, branques) oferei-
xen refugi als peixos, amfibis i inverte-
brats aquàtics (Parrot i McKenzie, 2000). 
Actuen de connector biològic facilitant 
els desplaçaments de la fauna i la dis-
persió de llavors. 

– Valor paisatgístic i social. Són un 
component fonamental del paisatge, 
arrelat des d’antic a la contemplació, 
passejades, trobades vora una font, la 
pesca i expressions artístiques. 

– Valor econòmic. Ofereix la possibili-
tat d’uns beneficis econòmics directes 
(fusta, usos recreatius ecoturístics, etc.) 
i indirectes (protecció contra les riua-
des, filtre de contaminants, etc.).



intercanvi d’experiències
a bosc

71  |

CONSORCI 
FORESTAL DE 
CATALUNYA

Fotografia 3. La 
transformació dels 
espais naturals 
de ribera ha 
estat intensa en 
determinats trams 
dels rius.  
J. Camprodon

Problemàtica i estat de 
conservació

Els boscos de ribera es troben en una situ-
ació d’alta vulnerabilitat, en especial quan 
descendeixen a les planes al·luvials, trans-
formades ja des de temps preindustrials 
(Fotografia 3). En conseqüència els boscos 
de ribera estan inclosos a l’annex I de la 
Directiva Hàbitats (92/43/CEE). Entre ells, 
les vernedes en plana al·luvial estan desig-
nades com a Hàbitat d ‘Interès Comunitari 
Prioritari. Alhora, el manteniment del bosc 
de ribera contribueix a assolir un bon estat 
ecològic de les masses d’aigua superficials 
i subterrànies, un dels objectius bàsics de 
la Llei d’Aigües i de la Directiva Marc de 
l’Aigua.

L’informe de la Comissió Europea per al 
seguiment de l’evolució de l’hàbitat en 
el període 2007-2012 (Comissió Europea 
2015) diagnostica un estat de conservació 
“desfavorable-inadequat” per al conjunt de 
la regió biogeogràfica mediterrània euro-
pea. El mateix informe pronostica a més 
una evolució futura igualment desfavora-
ble-inadequada. El diagnòstic realitzat per 

l’hàbitat en el conjunt de l’Estat Espanyol 
(Calleja, 2009) confirma el diagnòstic a 
escala europea: la superfície ocupada 
per l’hàbitat és considerada “dolenta” i les 
perspectives de futur són “inadequades” 
per a les capçaleres i “dolenta” per cursos 
mitjans i baixos.

Gestió i conservació

La gestió forestal és un conjunt de pràc-
tiques culturals que permeten definir les 
característiques de la coberta forestal i 
dirigir les dinàmiques naturals cap als 
objectius previstos en la planificació. 
Aquestes pràctiques han de basar-se, en 
un primer terme, en un estudi en profun-
ditat de l’àrea a gestionar, tot considerant 
tots els seus vessants: climàtics, geològics, 
de la vegetació, dels usos... Aquesta infor-
mació s’integra en la definició i planifica-
ció d’actuacions forestals adaptades a les 
característiques de la vegetació present 
i que permetin apropar el bosc cap als 
objectius de gestió plantejats.

Aquests objectius han de ser necessària-
ment múltiples donat el context actual de 
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funcions i demandes dels sistemes fores-
tals, així que la compatibilització d’objec-
tiu esdevé un dels factors clau per definir 
les actuacions forestals. A més a més, tot 
plegat ha de tenir sempre un seguiment 
constant en el temps que resulta indis-
pensable per garantir el compliment dels 
objectius, ja que permet adaptar la gestió 
als canvis i resultats observats.

Amb una gestió forestal multifuncional 
adequada es potencia que el bosc generi 
els seus serveis ecosistèmics en un alt 
grau i de manera equilibrada, sempre 
assegurant la compatibilització. Aquesta 
multifuncionalitat assegura un paper des-
tacat del bosc com un dels ecosistemes 
més importants, especialment pel que fa 
a la conservació de la biodiversitat i la 
protecció del sòl.

La importància de la presència d’una 
coberta forestal ben gestionada és par-
ticularment important en les àrees més 
sensibles del paisatge, com ara en zones 
escarpades amb pendent o, com en el cas 
que ens ocupa, en zones amb corrents 
d’aigua. L’acció d’estabilització del terreny 
per les arrels dels arbres permet limitar 
dràsticament els danys deguts a l’acció 
erosiva de l’aigua. Sense dubte, la funció 
de protecció d’aquests boscos esdevé de 
primer ordre, però també es troba íntima-
ment lligada a la funció de conservació de 
la biodiversitat per la quantitat i qualitat 
dels hàbitats que es generen.

Un bosc de ribera ben gestionat té una 
gran capacitat de regular el règim hidrolò-
gic i mitigar els efectes erosius a les lleres 
i té, intrínsecament, una gran capacitat 
per albergar un gran nombre d’elements 
de valor per a la biodiversitat. Hi són pre-
sents un gran nombre de microhàbitats 
que afavoreixen el desenvolupament de 
moltes espècies de fauna més o menys 
especialistes d’aquest ecosistema, i també 
es donen les condicions adequades per a 
que hi cohabitin una gran quantitat d’es-
pècies vegetals.

Un dels principals problemes actuals dels 
boscos de ribera en plana al·luvial és la 
manca d’estructures complexes, diverses i 
en estadis avançats de la successió fores-
tal. Sovint predominen masses de rebrot, 
s’evidencia una falta de regeneració natu-
ral i de maduresa dels arbres, i també la 
presència important d’espècies exòtiques, 
algunes d’elles de marcat caràcter invasor, 
com la robínia, l’ailant i el negundo. L’altre 
gran problema és la seva fragmentació 
o directament la pèrdua neta d’hàbitat, 
reduït a estretes franges resseguint les 
ribes, molt per sota del seu potencial en 
amplada, ocupat per altres usos. Val a dir 
que són de per si sistemes forestals sot-
mesos a la dinàmica hidromorfològica, 
molt induïdes per l’alteració antròpica de 
la conca. Aquesta dinàmica, amb perío-
des de retorn curts, es tradueix des de la 
manca de cabals i períodes de sequera, 
que poden provocar episodis prolongats 
d’estrès hídric, fins a fortes riuades amb 
transport de materials sòlids grollers, altra-
ment inherents als sistemes fluvials, però 
molt influïdes per la gestió del conjunt de 
la conca. Val a dir que aquests contrastos 
en la dinàmica fluvial poden veure’s incre-
mentats en un context de canvi climàtic. 

Les mesures de gestió forestal sostenible 
poden contribuir a millorar l’estabilitat i la 
complexitat estructural del bosc de ribera. 
Actuacions especialment dissenyades per 
augmentar la resistència i la resiliència 
del sistema, poden reduir l’impacte de 
les alteracions (per exemple, de les riua-
des o de les sequeres), i augmentar la 
capacitat natural de regeneració. Alhora, 
poden preparar el bosc per aconseguir 
una estructura més complexa i madura, 
més atractiva per a la biodiversitat i de 
millor qualitat paisatgística (Fotografia 4).
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Fotografia 4. Els 
boscos de ribera 
sobre el Segre 
són un element 
destacat del 
paisatge de la 
Cerdanya.  
Life ALNUS

Exemples de tècniques 
de gestió forestal per 
a la conservació de 
la biodiversitat als 
boscos de ribera

Gestió de vernedes per a la 
conservació de la biodiversitat

Descripció

Com a hàbitats d’interès comunitari inte-
ressa preservar el continu ripari al llarg del 
curs fluvial. Una d’aquestes funcions és la 
preservació de l’elevada biodiversitat dels 
boscos de ribera. Es donen casos d’un 
interès especial per a la conservació de 
la biodiversitat, com és la presència de 

poblacions d’espècies incloses en l’annex 
II de la Directiva Hàbitats, en l’annex I de 
la Directiva Ocells o amenaçades a escala 
regional.

Informació del lloc visitat

La finca Espadamala de Baix (Torelló; alti-
tud: 470 m) llinda amb el Ter formant un 
petit meandre de 6,6 ha. Com sol donar-
se en molts espais de ribera del Ter, la 
composició vegetal és molt heterogènia, 
amb espais de bosc de ribera ben desen-
volupat prop de la llera del Ter i amb àrees 
de vegetació oberta o sense vegetació 
llenyosa cap a l’interior, entre les quals hi 
ha zones inundables de forma molt recur-
rent. A la plana al·luvial s’hi van efectuar 
extraccions d’àrids als anys 80 del segle 
XX, es va fer una petita plantació de plàtan 
i s’ha pasturat durant decennis per vaques 
lleteres i de carn. Destaca la presència de 
la colònia d’ardèids més important del Ter, 
amb més de 300 nius de bernat pescaire, 
martinet de nit, martinet blanc i espluga-
bous. La colònia està establerta principal-
ment sobre verns i s’estén lateralment per 
altres arbres de ribera. 

La finca és de titularitat privada, és refugi 
de fauna salvatge des de 1988 i disposa 
d’un acord de custòdia en el seu entorn 
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fluvial. Forma part de les finques pilot 
d’actuació del projecte Life ALNUS.

L’objectiu de gestió de la plana al·luvial és 
la recuperació del bosc de ribera en el seu 
continu fluvial i en la seva amplada poten-
cial. La protecció de la colònia és un dels 
objectius prioritaris. Per aconseguir-ho 
s’intenten minimitzar les molèsties per 
part dels treballs agrícoles, forestals o d’al-
tra mena i s’evita la freqüentació huma-
na. No hi ha accessos oberts al públic. 
El sender de petit recorregut “Camí vora 
Ter” es va dissenyar per l’altra vora de riu. 
Per observar la colònia i divulgar els seus 
valors ecològics s’han habilitat observato-
ris al promontori de l’altra riba. 

Actualment no es pastura de forma habi-
tual per potenciar la recuperació de la 
vegetació de ribera. És un dels pocs espais 
de ribera del Ter a Osona que manté una 
franja de verns i un petit nucli d’albereda.

Per a la gestió de la biodiversitat en el 
seu conjunt es tenen en compte alguns 
aspectes clau:

– Potenciar l’increment en grandària de 
l’arbrat, respectant la mescla arbrada 
que s’observa segons gradients hidro-
morfològics. Aquests gradients venen 
determinats principalment per la dis-
tància a la llera, tot i que en alguns 
casos les microestacions (concavitats 
i convexitats del terreny, àrees d’ento-
llament freqüent) poden ser igual de 
rellevants o més que la distància a la 
llera. 

– Respectar espais oberts existents, sense 
restaurar, amb petites clarianes que 
representin prop del 10-20% de la 
superfície posada en restauració. Per 
exemple concavitats que s’inunden 
amb alta recurrència. 

– Eliminació d’al·lòctones de caràcter 
invasor: principalment robínia. Es res-
pecten les al·lòctones de gran port 
(plataners), els quals acaben formant 
cavitats naturals d’interès per a la fauna. 

– Respectar sense retirar la major part 
de la fusta morta. No tombar o retirar 
els peus decrèpits o morts en peu. En 
sectors amb absència d’aquests arbres 
es planteja anellar-ne alguns peus amb 
diàmetre normal superior a 20 cm, dis-
persos o en petits grups de 3-5. Aquesta 
intervenció consisteix en eliminar el 
càmbium en una secció completa de 
l’arbre, per aconseguir la seva mort pro-
gressiva. A l’hora de prioritzar els arbres 
a anellar convé triar aquells amb poc 
vigor i amb presència de microhàbi-
tats d’interès: branques trencades, tronc 
bifurcat en alçada, danys per llamps, etc. 
Cal evitar anellar arbres situats prop de 
zones de pas, per tal de reduir els riscos.

– Instal·lació de refugis per a la fauna 
(Fotografia 5). Prioritzar espècies ame-
naçades, per exemple ratpenats, rata 
d’aigua i llúdriga. 

Les actuacions previstes a la finca inclo-
uen la retirada de la petita escullera de 
roca per naturalitzar l’espai i afavorir la 
inundació de la plana. S’estudiarà la con-
veniència de la recàrrega de sediments 
procedents d’obres de restauració fluvial 
aigües amunt.

Restauració i millora forestal

Descripció

Les planes al·luvials i illes fluvials són 
espais ocupats per la vegetació de ribera 
o potencialment recuperables per a les 
comunitats vegetals associades al gradi-
ent d’inundació del freàtic (vegetació de 
ribera de primera i de segona línia). En 
molts d’aquests espais cal prioritzar la res-
tauració del bosc de ribera, no només al 
llarg del continu fluvial, sinó i molt especi-
alment, a l’ample del gradient transversal. 
Pocs exemples resten en plana al·luvial 
dels extensos boscos de ribera potencials 
És especialment quan el bosc de ribera 
cobreix àmplies franges que es multipli-
quen les funcions ecològiques i serveis 
ecosistèmics que ofereixen.
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Fotografia 6. Estat 
de la ribera del 
riu Ter després 
de la crescuda 
d’octubre de 2018. 
J. Camprodon

Fotografia 5.  
La instal·lació de 
caixes com a refugi 
de fauna (ocells i 
quiròpters) és una 
bona mesura per 
incrementar els 
elements de valor 
per a la biodiversitat 
durant els primers 
anys, mentre es 
manifesten els 
efectes d’altres 
actuacions com ara 
el foment de la fusta 
morta. Life ALNUS

El bosc de ribera restaurat pot cobrir dife-
rents objectius de gestió, des de la protec-
ció més estricta fins a la compatibilització 
amb aprofitaments forestals (sempre i 
quan es mantingui en tot moment una 
coberta contínua del bosc de ribera) i usos 
recreatius, com el senderisme o la pesca. 

A l’Illa del Sorral o de Gallifa (Masies de 
Voltregà; altitud: 475 m) es planteja una 
restauració ecològica del bosc de ribera, 
en un espai que ha estat sotmés a múl-
tiples usos: extracció d’àrids, pollancreda, 
pas de vehicles. La restauració suposa un 
repte especial després de l’ultima gran 
crescuda del Ter, el 15 d’octubre de 2018 
(Fotografia 6).

Informació del lloc visitat

l’Illa del Sorral o de Gallifa té una super-
fície 8,1 ha. La superfície es caracteritza 
per la seva heterogeneïtat de formacions, 
amb alternança d’espais d’alta cobertura 
vegetal, espais oberts sense vegetació lle-
nyosa i una part molt afectada per la riua-
da de l’octubre del 2018, que va tombar 
bona part de l’arbrat de primera línia. L’illa 

és domini públic hidràulic i està gestiona-
da amb pel CERM-UVic. Forma part de les 
finques pilot d’actuació del Life ALNUS.

La massa forestal està composada prin-
cipalment per salze blanc, amb presència 
puntual tot i que localment abundant de 
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pollancre ver i vern amb algun àlber. La 
part interior està dominada pel pollancre 
ver, amb presència puntual d’espècies de 
segona línia i al·lòctones: freixe de fulla 
gran, om, robínia, negundo i plataner. El 
sotabosc està dominat pel corner (Cornus 
sanguinea), boneter (Euonymus europa-
eus), arç blanc (Crataegus monogyna) i 
avellaner (Corylus avellana). L’àrea basal 
és molt variable en funció de l’espai. S’ha 
estimat que varia entre 15 i 35 m2/ha.

L’alt grau de naturalitat, juntament amb les 
restriccions normatives i hidromorfològi-
ques (acumulació d’aigua, crescudes sobta-
des) fan necessari zonificar l’espai en zones 
de major o menor intervenció. Els braços 
de riu fortament exposats a les avingudes es 
deixaran a dinàmica natural i com a molt es 
realitzaran tractaments puntuals per reduir 
algunes acumulacions de restes vegetals. És 
el cas de la riba esquerra de l’illa en contacte 
amb el braç principal del riu (amplada mitja-
na d’uns 8-12 m, unes 5,25 ha ), molt expo-
sada als fenòmens hidrogeomorfològics. 

A la part interna de l’illa i vora esquerra 
es poden preveure tractaments puntuals 
de l’arbrat i la restauració de la vegetació 
de ribera per plantació. Les intervencions 
proposades són les següents:

1–Tractament d’espècies 
al·lòctones

S’eliminen les al·lòctones llenyoses inva-
sores (robínia i negundo). En el cas de les  
al·lòctones amb més baixa capacitat de 
propagació (plataner i pollancre híbrid) es 
respecten els peus de gran port (per sobre 
de 40 cm de diàmetre normal). 

Degut a la forta capacitat vegetativa 
d’aquestes espècies (especialment, per la 
seva capacitat d’emetre brots d’arrel) l’ar-
rencament només és una opció viable en 
el cas d’arbres molt petits, amb una arrel 
poc desenvolupada i que es pugui extreu-
re sencera. Per a tota la resta de casos el 
mètode més eficaç és traçar l’arbre amb 
fitocida concentrat: injectat al tronc o 

bé tallant l’arbre i aplicant just després el 
fitocida sobre la superfície de tall a la soca. 

2-Selecció de tanys

En una soca que presenti més d’un tany, 
es poden eliminar un o més, per pro-
moure aquell/s més vigorosos i rectes i 
fomentar la regeneració sexual. Es preveu 
una selecció de tanys de baixa intensitat, 
adaptada al vigor de la soca i sobre tot a 
l’estabilitat individual dels tanys (esvelte-
sa) i la seva proximitat a la llera. En una 
primera intervenció s’hauria de respectar 
almenys un terç dels tanys de cada soca, 
per no comprometre l’estabilitat individu-
al. No s’aplicarà en la vegetació ubicada 
en contacte amb la llera.

3-Restauració del bosc de ribera 
en espais oberts 

La restauració s’efectua amb plançons de 
llavor i varetes recol·lectades al mateix 
Ter. La distribució d’espècies s’efectuarà 
seguint un gradient hidromorfològic, com 
el següent:

– Primera línia, part exterior: salze, àlber, 
vern.

– Primera línia, part interior: àlber, vern, 
pollancre ver.

– Segona línia: freixe, om, vern i arbusti-
ves (arç blanc, corner, boneter, avella-
ner).

– Parts desconnectades del freàtic: freixe, 
roure, til·ler, arbustives.

Aquesta distribució genèrica s’adaptarà a 
les condicions edàfiques a petita escala. 
Es deixaran clarianes a les zones perma-
nentment inundades o on el riu pugui 
recuperar antigues lleres durant les cres-
cudes no ordinàries. 

4-Tractament de restes vegetals

La forta riuada va deixar moltes restes 
vegetals. S’han consensuat amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua els criteris de tracta-
ment de les restes. Els troncs tombats de 
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grans dimensions (>20 cm de diàmetre 
normal) es deixen in situ. Només es tros-
segen si estan perpendiculars al riu o dins 
la llera per evitar riscos hidràulics (tros-
sos inferiors a 100 cm de llargada, llum 
del pont de la Gleva, el més proper a la 
zona). Durant els tractaments no s’afectarà 
a la vegetació viva en peu o tombada. Els 
arbres mig o totalment desarrelats, que 
es recolzen sobre arbres vius en peu es 
poden tallar, procurant no deixar parts del 
tronc suspeses. Els grans cúmuls de restes 
(a partir d’uns 2 m3 o 2 m de diàmetre) es 
trossegen i s’escampen o es retiren. 

Puntualment, i si no hi ha arbres grans 
(<40 cm diàmetre) morts en peu en un 
radi de 30-40 m, es poden anellar arbres 
d’aquesta mida per crear fusta morta en 
peu.

Promoció de la biodiversitat 
en plantacions sense interès 
productiu

Descripció

Aquest rodal inclou antigues plantacions 
forestals que han envellit i tenen un escàs 
interès productiu i ara conformen arbre-
des amb un cert grau de naturalització, 
arrel del creixement del sotabosc, sovint 
amb acompanyament d’altres espècies 
arbòries. Assoleixen un interès paisatgístic 
i per la biodiversitat més manifest enca-
ra quan els boscos de ribera estan poc 
desenvolupats. La seva conservació esde-
vé doncs una opció interessant a tenir en 
compte en la gestió de les riberes i del 
conjunt de la finca. 

Els plataners i els pollancres a mesura 
que envelleixen i assoleixen un gran port 
formen cavitats naturals i són un bon 
substrat perquè els picots excavin els seus 
nius. Per aquesta raó, en aquestes velles 
plantacions de ribera s’hi concentren les 
cavitats en arbre aptes per a moltes espè-
cies de fauna. Hi poden nidificar fins a 
quatre espècies de picot: el picot negre, 
el picot verd, el picot garser gros i el picot 

garser petit. Són un important refugi per 
a ocupants secundaris de cavitats, entre 
els quals destaquen els ratpenats forestals. 
L’abundància de fusta morta en peu o al 
terra proporciona microhàbitats per a la 
flora i fauna saproxílica.

La bellesa paisatgística que assoleixen 
aquest rodals en fa un espai de lleure molt 
atractiu, sobretot si són accessibles per 
camins i senders. 

 Informació del lloc visitat

Es tracta d’un rodal d’unes 1,9 ha de 
plataneda del curs baix de la riera de 
Sora (altitud: 565 m), dins el Parc del 
Castell de Montesquiu. L’arbrat és de grans 
dimensions, dominat pel plataner, amb un 
creixement notori dels estrats sotsarbori, 
arbustiu, lianoide i herbaci. En destaca 
l’abundància de microhàbitats i de cavi-
tats produïdes per picot. Hi nidifica el 
picot negre, entre d’altres espècies ocu-
pants de cavitats en arbre.

En aquests rodals es preveu no realitzar-hi 
intervencions per tal de potenciar l’incre-
ment de maduresa del sistema. En cas 
d’arbres morts que risquin de caure sobre 
llocs de pas, és aconsellable retirar-los.

Al tractar-se d’una plantació d’arbres coe-
tanis cal preveure la gestió que es farà de 
l’espai a mesura que gran part de l’arbrat 
entri en decaïment. Es pot preveure la 
seva substitució per altres espècies de 
ribera a mesura que es vagin formant cla-
rianes (Fotografia 7).

El senderisme i altres activitats recreatives 
puntuals són perfectament compatibles 
amb la preservació del valors naturals i 
culturals. Donada la seva petita superfície, 
no és aconsellable instal·lar-hi taulers de 
pícnic o altres infraestructures. La per-
tinença al Parc i la proximitat del centre 
d’educació ambiental de Les Codines en 
fa un espai adequat per a activitats edu-
catives i científiques.
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Conclusions

Com a resultat del que s’ha dit fins ara, 
s’evidencia la importància d’una gestió 
forestal adequada a les àrees de ribera. 
Aquesta gestió no només limita els riscos 
hidrològics i garanteix la protecció del 
sòl, sinó que també permet que el bosc 
subministri diversos serveis ecosistèmics.

A més, la importància d’una gestió soste-
nible dels boscos de ribera es converteix 
en exponencial quan s’observa el lligam 
indivisible entre aquesta i la defensa i 
millora de la biodiversitat, sobretot tenint 
en compte els canvis climàtics que es 

presencien i que, amb tota probabilitat, 
augmentaran la freqüència de les condi-
cions climàtiques extremes (inundacions i 
períodes de sequera).

La situació actual dels ecosistemes fluvials 
a la zona mediterrània no és satisfactòria 
(com recorda l’informe de la Comissió 
Europea sobre el seguiment de l’evolució 
de l’hàbitat) i les previsions futures no 
són millors. Per tant, és necessari que els 
boscos de ribera assumeixin una posició 
destacada en quant a la futura gestió del 
territori.

Fotografia 7. 
Plantació de verns 

en zones obertes 
per l’eliminació de 

la vegetació prèvia.  
Life ALNUS
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L’ús de la maquinària forestal 
com a millora de Prevenció i 

Seguretat en els boscos catalans

Iolanda Domenjó Espada 

[Serradora Boix]

Resum
Les activitats forestals solen implicar una combinació de factors de risc per la salut 
i la seguretat de les persones operàries que desenvolupen les tasques. D’una banda, 
els riscos naturals es deuen al terreny abrupte i densament poblat per la vegetació i 
les condicions de treball adverses a causa dels rigors del clima que inclou calor o fred 
intens. D’altra banda, la pròpia activitat crea nous perills com ara la caiguda d’arbres o 
branques o la manipulació dels troncs durant el seu transport, que incrementen el risc 
d’accidents laborals.

Pel que fa a la legislació, no existeix una normativa específica de Prevenció de Riscos 
Laborals (PRL) per al sector forestal. Això provoca una sensació de desconeixement o 
falta d’informació respecte la seguretat per part de l’empresa forestal, ja que moltes 
vegades hi ha la sensació de no saber què exigeix l’Administració en cada cas.

Aquest article menciona les principals deficiències respecte la seguretat en el treball 
sobre legislació i ús de maquinària, i en proposa l’ús de maquinària específicament 
dissenyada per treballar en l’activitat forestal com un dels principals punts que contri-
bueixen a la creació d’un entorn segur durant les actuacions forestals.
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Introducció

El sector forestal a Catalunya

L’aprofitament comercial dels productes 
forestals representen el 1,6% del PIB català,. 
Els principals aprofitaments forestals (91%) 
són fusta i llenyes. Tot i això, aquesta acti-
vitat es realitza en superfícies forestals, les 
quals ocupen el 64% de la superfície total 
de Catalunya. Cal recordar que la gestió 
forestal garanteix la persistència i millora 
dels boscos davant dels riscos naturals 
com ara els incendis forestals, les riuades, 
ventades i nevades i el canvi climàtic. Per 
tant, millorar la inversió en el sector forestal 
significa invertir en gestió forestal.

Dins la cadena forestal hi treballen l’1,7% 
de l’ocupació a Catalunya. La Taula 1 

mostra les principals xifres del sector de la 
fusta, el suro i el moble de Catalunya.

Per a la indústria de la primera transforma-
ció, l’adquisició de la matèria primera, la 
fusta, representa entre el 35% i el 50% dels 
costos de fabricació. El valor de la matèria 
primera depèn en gran part de la natura-
lesa mateixa de la fusta i, per tant, no és 
una decisió de producció. Els boscos cata-
lans solen tenir condicionants d’orografia 
i accessibilitat que en dificulten l’aprofita-
ment comercial de manera mecanitzada, 
per la qual cosa els costos d’explotació 
encareixen la matèria primera tot repre-
sentant un desavantatge competitiu.

Les empreses forestals catalanes

Les empreses forestals és caracteritzen 
per desenvolupar tasques que tenen rela-
ció amb les actuacions de repoblació, 

Taula 1. Algunes dades generals del sector de la fusta, el suro i el moble de Catalunya. 
Font: Informe annual sobre la indústria a Catalunya, Observatori de la Indústria 2017. Departament d’Empresa i 
Coneixement. Generalitat de Catalunya (dades del 2017, editades el 2018).

Unitats % sobre indústria catalana

Nombre d’empreses (2017) 1.930 8,3

Volum de negoci (milions d’euros, 2015) 1.575 1,2

Ocupats (persones, 2017) 16.820 1,7

VAB (milions d’euros, 2017) 513 1,7

Exportacions (milions d’euros, 2017) 699 1,0
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ordenació, conservació i protecció dels 
boscos, així com l’obtenció de fusta com a 
matèria primera per a les indústries fores-
tals.

L’execució d’aquestes activitats presenten 
gran dispersió i diversitat d’actuacions, 
el que dificulta la programació i execu-
ció de les actuacions preventives. Per 
altra banda, les condicions en les que es 
realitzen aquests treballs, l’equipament 
i maquinària utilitzada, la meteorologia, 
la orografia, l’accessibilitat i transitabili-
tat i la qualificació i professionalització 
del personal operari fan que les feines 
siguin perilloses, amb múltiples riscos que 
poden acabar en accidents de treball.

Les empreses forestals són de petites 
dimensions, amb dependència de la ges-
tió pública i de licitacions que sovint 
tenen poca continuïtat. També presenten 
una elevada dependència de la mà d’obra 
cada cop més escassa i poc qualificada. 
Tot i aquesta realitat, cal valorar molt 
positivament l’esforç de formació de qua-
litat que realitzen les escoles de forma-
ció forestal de Catalunya i que cada any 
generen nous professionals capacitats i 
qualificats per a les feines forestals.

Normativa 
reguladora de les 
condicions de 
seguretat i salut en 
els treballs forestals

Pel que fa a la legislació, no existeix una 
normativa específica de Prevenció de 
Riscos Laborals per al sector forestal. En 
alguns casos es pren de base el Reial Decret 
1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’establei-
xen les disposicions mínimes de seguretat 
i salut en les obres de construcció, encara 

que en general a les activitats forestals no 
l’afecta, ja que la majoria no porten associ-
ades obres d’infraestructures.

A les obres forestals on és d’aplicació el 
RD 1627/97 al assimilar-les a obres d’engi-
nyeria civil es fa de difícil aplicació degut a 
les especials característiques dels treballs 
en el bosc.

Per altra banda, el Reial Decret 1215/1997, 
de 18 de juliol, sobre disposicions míni-
mes de seguretat i salut per la utilització 
pels treballadors dels equips de treball, 
sí és d’obligat compliment, ja que afecta 
a la utilització per part dels treballadors 
d’equips com ara tractors o processado-
res. Aquest RD exigeix que tots els equips 
fabricats a partir del 1995 tinguin un mar-
cat CE, una declaració CE de conformitat i 
un manual d’instruccions en castellà.

Carències sobre la maquinària

Tot i la carència de censos de maquinària 
utilitzada en els treballs forestals, alguns 
mostrejos demostren que les empreses 
forestals, en la actualitat, treballen amb 
maquinària obsoleta i de segona mà (trac-
tors agrícoles poc equipats, de segona mà 
i més de 20 anys, que generen inseguretat 
i moltes avaries) que se’ns dubte influeix 
de forma elevada en la manca de segure-
tat en aquests tipus de treballs.

La manca de finançament i l’elevat preu 
de la maquinària forestal (per exemple un 
skidder equipat amb cabina de seguretat, 
cabrestant i pala té un cost de 200.000€, 
mentre que actualment és treballa amb 
tractors agrícoles de segona mà de poc 
més de 30.000€) és una de les principals 
causes de l’envelliment del parc de mqui-
nària forestal. Molts dels tractors utilitzats 
no ofereixen garanties del compliment del 
RD 1215/1997.

En general hi ha massa desconeixement 
dels requisits de seguretat que ha de reu-
nir la maquinària utilitzada per part de les 
empreses forestals:
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– Les tasques de manteniment de les 
màquines no es planifiquen.

– Hi ha una carència generalitzada de 
manuals i recomanacions dels fabri-
cants per al manteniment i utilització 
dels equips de treball. 

– Hi ha un desconeixement generalitzat 
de maneig i utilització de la maquinà-
ria, encara que el personal operari porti 
molts anys realitzant aquesta tasca. És a 
dir, tenen experiència però arrosseguen 
molts mals hàbits.

– Existeix una carència de formació del 
personal, de qualitat contrastada, sobre 
la utilització dels equips de treball.

Maquinària 
forestal segura

Utilitzar maquinària específicament disse-
nyada per a treballar en l’activitat forestal 
és un dels principals punts que contribu-
eixen a la creació d’un entorn segur en les 
actuacions forestals, al incorporar mesu-
res de seguretat passiva especifiques:

– Bastidor o cabina de seguretat antibol-
cada.

– Proteccions contra caigudes d’objectes, 
projeccions i trencaments dels ele-
ments de l’equip.

– Proteccions que impedeixen l’accés a 
les zones on es poden produir engan-
xades o atrapaments (presa de força, eix 
de transmissió....).

– Proteccions sòlides i resistents.
– Esglaó antilliscant per poder pujar amb 

seguretat a la cabina.
– Terra antilliscant.

Skidder TAF 2012, de la firma 
rumana IRUM

A banda de les principals mesures de 
seguretat passiva, aquest tipus de maqui-
nària presenta elements que milloren el 

confort i comoditat del personal operari 
al disminuir l’estrès i augmentar la seva 
concentració, tot reduint el risc de patir 
un accident.

En el cas del TAF 2012 (Fotografies 1 i 2), 
elements com el seient ajustable amb 
calefacció i coixí d’aire, la càmera de vigi-
lància de càrrega i el bon aïllament tèrmic 
i acústic asseguren que l’operari estigui 
ben protegit qualsevol època de l’any.

La cabina, robusta i amb certificacions ISO 
8084 ROPS (estructura de protecció front 
a bolcades), FOPS (estructura de protecció 
front a caiguda d’objectes) i OPS (estruc-
tura de protecció de l’operari, estructura 
front a la penetració d’objectes) i amb 
inclinació 45o, facilita el treball en llocs de 
difícil accés amb seguretat. La ubicació 
dels controls i la columna de direcció 
ajustable millora el disseny ergonòmic 
afavorint el confort del lloc de treball.

Fotografies 1 i 
2. Vista anterior 
i posterior del 
Skkider TAF 2012 
de IRUM.
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Conclusions

Legislació forestal

És necessària una legislació específica 
que estableixi unes directrius clares i 
adaptades a les activitats forestals. Hauria 
de contemplar la planificació de l’apro-
fitament forestal des del punt de vista 
preventiu, així com l’exposició a factors 
climatològics adversos en el treball a l’aire 
lliure. Una norma específica per al sector 
forestal ha de contemplar tots els dèficits i 
buits legals de la mateixa.

Maquinària forestal

En resum, és necessari que es produeixi 
un procés de de transformació i tecnifica-
ció dins del sector dels treballs forestals, 
traduït en una estratègia de innovació 
en maquinària i millora de les condicions 
dels treballs al bosc, per tal de fer la feina 
forestal més segura i atractiva.

En l’actualitat existeixen diversos models 
d’skidders i tractors forestals que són per-
fectament compatibles amb els nostres 
boscos i el tipus de silvicultura que es 
practica en el nostre país. S’ha d’esten-
dre la maquinària forestal com un pas 
endavant en la modernització i profes-
sionalització dels treballs forestals, tot 
aconseguint una millora en l’ocupació i 
la professionalització del sector. Cal tenir 
en compte les necessitats empresarials, 
la capacitació de les persones aturades i 
l’especificitat territorial.
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