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I com cada any abans de l’estiu, acaba una nova edició de les Jornades (i ja en
van 35 edicions!) i arriba un nou llibre amb totes les temàtiques que s’han tractat
enguany.
La XXXV edició de les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera (JTSEG) s’ha
caracteritzat per la presència de propietaris forestals, silvicultors, tècnics (públics
i privats), gestors i empreses forestals, els quals han participat activament i han
constuït un espai de debat i d’intercanvi d’experiències en cada jornada. Aquesta
participació activa fa que els objectius de formació, de debat d’idees i d’innovació
que ens plantegem quan planifiquem les Jornades es portin a la pràctica i s’asso·
leixin de manera natural en cada una de les jornades.
En aquesta edició s’han planificat jornades per a donar eines que faciliten la gestió
forestal (criteris de qualitat dels treballs forestals, com millorar les reforestacions,
la poda de frondoses de qualitat), jornades on s’ha tractat la sanitat forestal i com
treballar les finques afectades per Matsucoccus feytaudi, jornades amb temàtiques
innovadores (sobre l’Índex de Biodiversitat Potencial i sobre tallades selectives en
suredes), així com jornades on s’exposen iniciatives emprenedores per part de la
propietat forestal com és el cas reeixit de l’empresa Quality Suber, SL.
L’objectiu final de les JTSEG és el de ser un puntal de suport per a la gestió forestal
sostenible, en un moment clau en que la situació global fa que el manteniment
dels boscos sigui un veritable repte per a propietaris i gestors, més encara quan els
rendiments de la fusta, ara per ara l’únic producte forestal que reverteix les seves
rendes en la gestió i millora, són molt migrats. Per tant, esperem que aquest recull
tècnic i expressió escrita del coneixement i experiència divulgada en les diferents
jornades d’aquesta XXXV edició (i de les setze anteriors), sigui d’ajuda en la gestió
i millora dels boscos.
Hem d’agrair a les diferents institucions, entitats, administració, centres de for·
mació, col·lectius professionals i empreses el seu suport durant tots aquests anys.
Mostren i continuen mostrant així aquesta sensibilitat cap a la gestió dels boscos
i col·laboren en fer possible la continuïtat d’aquesta iniciativa de referència pel
que fa a la formació i transferència del coneixement que s’ha celebrat al llarg dels
darrers 35 anys.
No seria just acabar sense destacar ni reconèixer la tasca de totes les persones que
participen i donen vida a les trobades: participants, tècnics i coordinadors, els quals
tots junts fan possible la realització de les jornades i la publicació d’aquest llibre.
Finalment, però amb una importància central, cal destacar la implicació que any
rere any mostren els propietaris forestals envers aquestes Jornades, i que són
la base del seu èxit. La disposició a compartir coneixements, a mostrar les seves
finques i experiències, a posar en crisi la seva praxi davant un públic especialitzat
demostra una valentia i un compromís amb el sector forestal que valorem molt
sincerament.

Josep M. Tusell
Responsable Àrea Tècnica
Consorci Forestal de Catalunya
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RESUM
L’objectiu d’aquest article és aportar idees per a la reflexió entorn dels procediments de treball a l’hora de portar a terme una explotació forestal d’una
finca. L’ofici del treballador forestal inclou diferents tasques i requereix una
alta especialització i qualificació del personal operari, fet que es tradueix
directament en l’aplicació i execució de bones pràctiques en els treballs
forestals i en l’augment del seu rendiment i la seva productivitat, així com de
la qualitat dels treballs.

Introducció
Catalunya és un país eminentment forestal,
el 64% de la seva superfície està ocupada per
terrenys forestals, amb un 42% del territori
ocupat per boscos amb existències de comu·
nitats forestals molt variades donada la seva
complexitat en el relleu i la diversitat en les
condicions bioclimàtiques. Des de mitjans del
segle XX i amb l’arribada del canvi energètic,
les activitats d’extracció de fusta i llenya s’han
vist molt reduïdes i, conseqüentment, també
ha disminuït el nombre de persones que es
dediquen a aquest ofici.
Segons Boada i Gómez (2012), el treball en el
bosc és una activitat de gran importància en
el teixit productiu i de mercat. En l’actualitat
s’estan posant cada cop més esforços en la
dignificació d’aquest sector i la recuperació
d’un ofici en perill. Aquest fet està lligat a la
necessitat creixent de gestionar aquestes mas·
ses boscoses, que s’han incrementat un 36%
des dels anys 1970, juntament amb les tasques
lligades a la prevenció d’incendis.
No hi ha un consens social sobre com s’han de
gestionar les superfícies forestals però, tan·
mateix, és clar que no es poden tallar a lliure
albir. Per tant, una bona planificació junt amb
l’execució d’unes bones pràctiques en els tre·
balls forestals a través de personal qualificat
garantiran una correcta successió i equilibri de
les masses forestals.

Bones pràctiques per
fases de les actuacions
forestals
A continuació és farà un escandall del proce·
diment de treball a tenir en compte a l’hora
d’organitzar i planificar els treballs forestals
per a portar a terme treballs forestals seguint
les bases d’unes bones pràctiques.

CONEIXEMENT DE LA ZONA
D’ACTUACIÓ
En primer lloc es farà la consulta de l’Instru·
ment d’Ordenació Forestal (Projecte d’orde·
nació, Pla tècnic de gestió i millora forestal,
Pla simple de gestió forestal, segons sigui el
tipus de finca). Aquest és el marc de planifi·
cació de l’actuació a realitzar, recull la parcel·
lació de la finca, les normes silvícoles per
garantir la persistència de la massa arbòria
i minimitzar els riscos d’erosió i incendi, els
models de gestió i les infraestructures de la
finca i el programa d’actuacions forestals. En
absència d’IOF, cal tenir la màxima informació
disponible sobre la finca, les actuacions fetes
en el passat i els objectius globals de gestió.
De cara a les actuacions forestals resulta molt
important tenir identificat si la superfície
ordenada té alguna qualificació especial, com
ara la relativa a la protecció d’espais naturals.
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AVALUACIÓ DE RISCOS
Un cop centrats en la parcel·la de treball cal·
drà identificar aspectes com els usos del bosc
(freqüentació de vehicles motoritzats, bicis,
altres usuaris,....) així com la possible presèn·
cia de fauna i flora protegida, i altres aspectes
vinculats a l’avaluació de riscos. Aquesta ava·
luació ha de realitzar-se específicament tenint
en compte la zona on es durà a terme el
treball, l’operació que es realitzarà, la maqui·
nària específica que s’utilitzarà i el calendari.
Aquesta ha d’incloure els perills observats,
l’avaluació de riscos, les mesures de control
que s’han d’aplicar i els procediments a utilit·
zar en cas d’accident o d’emergència.

PLA D’EMERGÈNCIA I
SENYALITZACIÓ
Per planificar el procediment d’emergència
en el lloc on es desenvoluparà el treball cal
tenir en compte les dades següents: coorde·
nades del lloc, nom del lloc, tipus accés al lloc
de treball, disponibilitat vehicles 4x4, lloc de
reunió previst, zona d’aterratge d’helicòpters

Fotografia 1. Rètol indicatiu de zona amb treballs forestals.
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més propera, cruïlla de carreteres més pro·
pera, número de telèfon propi, telèfon de
l’hospital més proper, nivell de cobertura de
telefonia mòbil.
En aquest pla d’emergència serà important
valorar els accessos, les rutes d’escapament i
la cobertura. Avui dia, aquests plans poden
incorporar també les localitzacions.
Un cop caracteritzada la zona de treball es
procedirà a la senyalització mitjançant rètols.
Aquests cartells convé que siguin personalit·
zats per a cada colla de treball i incorporin
informació actualitzada i real, per exemple,
el número de gent que està implicada en
l’aprofitament forestal, de manera que es pot
comprovar ràpidament si aquestes persones
es troben en una situació laboral reglada.

PERSONAL IMPLICAT EN
L’APROFITAMENT
Resulta molt important comptar amb un
equip de treball qualificat i especialitzat per
a cada tasca que desenvolupa. L’aprofitament
forestal fuster és un ofici que engloba dife·
rents operacions que de forma general es
poden dividir en: tasques de preparació par·
cial de la zona de treball, tasques de tallada,
tasques d’extracció i tasques vinculades amb
el transport de fustes i/o llenyes. Així mateix,
cada procés requereix d’un procediment de
treball específic i, per tant, cal una formació
especialitzada per tal de tenir professionals
qualificats.
City&Guilds és una organització del Regne
Unit però globalment reconeguda per tenir
una llarga trajectòria en la formació i el dis·
seny de tot tipus de qualificacions en diferents
matèries i àmbits professionals. Més concreta·
ment, City&Guilds-NPTC (National Proficiency
Test Council) és el departament que s’encarre·
ga de les qualificacions en el sector terrestre
incloent agricultura, horticultura, silvicultu·
ra, benestar animal, conservació, maquinària,
entre els més destacats. Aquestes qualificaci·
ons es caracteritzen per donar resposta a les
necessitats del sector professional i engloba
diferents nivells per tal de satisfer les neces·
sitats formatives que correspongui en cada
cas. En la branca de forestal i d’arboricultura
destaquem algunes qualificacions de nivell 2
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com NPTC002003: manteniment de la serra
mecànica i trossejat de la fusta; NPTC002004:
abatiment i processat d’arbres fins a 380 mm;
i de nivell 3 com NPTC002101: abatiment
i processat d’arbres per sobre de 380 mm.
També existeixen qualificacions en l’àmbit de
la maquinària forestal i de treballs en alçada
en arbres.
Basant-se en la línia de treball de NPTC, l’any
2009 es van iniciar els primers passos per a la
creació d’una qualificació amb reconeixement
europeu amb la creació de EFESC (European
Forestry and Environmental Skills Council),
establert oficialment des de l’any 2012. Els
objectius principals són definir i mantenir
uns estàndards mínims en les professions de
treballs exteriors en l’àmbit de la jardineria,
l’horticultura i, especialment, la silvicultura.
Amb l’establiment d’aquests estàndards es
contribueix directament en la millora de la
seguretat i la salut i es fomenta la mobilitat
donat el reconeixement comú dels certificats
dins dels estats membres. Els ECS (European
Chainsaw Standards) són els primers estàn·
dards desenvolupats per l’EFESC i es tradu·
eixen en les certificacions ECC (European
Chainsaw Certificate) que s’organitzen en
diferents nivells. Els més destacats són: ECC1:
manteniment de la motoserra i trossejat bàsic;
ECC2: tècniques bàsiques de tala d’arbres
(arbres petits); ECC3: tècniques avançades de
tala d’arbres (arbres mitjans i grans).

ABANS D’INICIAR ELS TREBALLS
Abans d’iniciar els treballs cal revisar en detall
si el personal va equipat amb la roba de tre·
ball adequada i amb la maquinària específica
per a cada feina. L’EPI (Equip de Protecció
Individual) requerit per a una persona que ha
de fer servir la motoserra es composa de casc
de seguretat amb protector facial i auditiva
específica per a motoserra, guants, botes de
seguretat específiques per a motoserra, pan·
talons de seguretat específics per a motoserra
i xiulet per utilitzar en cas d’emergència. A
més de l’EPI, convé portar roba ajustada per
evitar que s’enganxi, portar una petita farma·
ciola personal de primers auxilis i disposar-ne
d’una de completa al vehicle. Cal que les eines
de suport siguin adequades als diàmetres dels
arbres que es vagin a treballar. En el cas d’ar·
bres petits, serà important tenir una palanca,
en el cas d’arbres mitjans, caldrà tenir malls
i tascons i, en el cas d’arbres extrems, caldrà
comptar amb un tractel, cabrestant amb trac·
tor o skidder.

Aquesta organització també ha desenvolupat
certificacions en matèria de tala de fusta sota
tensió (ECC_tensió) i tècniques de processat
d’arbres malmesos o caiguts pel vent o altres
fenòmens (ECC4).
Un treballador/a forestal qualificat:
– Serà coneixedor dels riscos associats al seu
lloc de treball i tindrà una formació especí·
fica per poder treballar amb garanties de
seguretat i salut.
– Augmentarà la seva ocupabilitat i mobilitat
ja que tindrà coneixement dels estàndards
de treball que s’apliquen en altres països.
– Contribuirà en l’augment de l’eficiència i la
productivitat del treball.
– Disposarà de més recursos a l’hora de res·
pondre davant d’imprevistos o situacions
canviants.

Fotografia 2. Imatges d’algunes eines de suport: mall,
tascons i palanca.

La utilització de l’EPI i les eines adequades
garanteix:
– Treballar amb seguretat i protecció contra
els riscos associats a la feina que puguin
amenaçar la salut del treballador/a.
– Menor esforç, despesa energètica i major
eficiència a l’hora d’executar els treballs
amb la maquinària i eines adequades.
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TALLADA
La tallada comprèn l’operació d’abatiment
dels arbres, el desbrancament i el despuntament a peu de l’arbre. Els primers passos
d’aquesta pràctica són:
– Preparació de la zona. S’inclou l’eliminació
d’aquella vegetació propera que ens pugui
posar en situació de perill o aquells arbres
que estiguin danyats o dominats propers
a l’arbre a abatre . També cal fer atenció
a la presència de fusta morta o branques
insegures o infraestructures com línies elèc·
triques.
– Preparació de l’arbre. Es valora la capçada
de l’arbre i els possibles perills (branques
inestables, nius d’ocells,...) així com la incli·
nació de l’arbre. És important deixar la
zona al voltant de l’arbre lliure d’obstacles.
En l’abatiment d’arbres s’ha de tenir en comp·
te la direccionalitat natural de l’arbre abans
de prendre qualsevol decisió. Es poden distin·
gir tres grups: arbres aplomats, no tenen una
tendència de caiguda natural clara; arbres
a favor, la seva tendència és a favor de la
direcció d’abatiment; arbres en contra, la seva
tendència és en contra de la direcció d’abati·
ment. Aquest aspecte, junt amb la direcció de
caiguda que decidim o necessitem donar-li a
l’arbre, ens determinarà el tipus de tall més
adequat a efectuar i el material de suport que
necessitarem en cada cas:

Tall en “V”

Tall normal

Tall normal invertit

Tall amb punt de seguretat amb arbre a favor

– Aplomats: tall normal, tall a dos nivells, tall
normal invertit.
– A favor: tall normal, punxat amb la punta
de seguretat, tall en “V”.
– Arbres en contra: Tall a dos nivells, tall amb
punt de seguretat cap a la ruta d’escapa·
ment, tall de la llengua.
Tall a dos nivells

A favor

Aplomat

Figures 1 a 9. Figures dels tipus d’arbres i dels tipus de tall a aplicar en cada cas.
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Tall amb punt de seguretat amb arbre en contra

En contra
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A l’hora de realitzar un desbrancat eficaç i
segur d’arbres cal escollir la seqüència orde·
nada dels talls i la correcta posició de la
motoserra segons el tipus de ramificació que
hi hagi. És important recolzar la motoserra
al tronc i fer servir l’arbre d’escut per mini·
mitzar l’ús del fre de cadena. En tot moment
caldrà tenir en compte les possibles tensions
de les branques. Totes les branques s’han de
tallar arran de tronc per no deixar puntes. El
moment més perillós del desbrancat és quan
es talla la capçada de l’arbre o despuntament,
per tant, caldrà tenir els coneixements apro·
piats per evitar i preveure els moviments del
tronc. Caldrà deixar un acabat del producte
amb el diàmetre corresponent a cap i a punta,
disminuint els costos de classificació i minvant
la fusta residual a la serradora.

Fotografia 3: Treballador forestal fixant la
direcció de caiguda en l’abatiment.

Punts importants a tenir en compte per a la
tallada d’arbres:
– L’observació de la direccionalitat de l’arbre
i, sobretot, l’ús correcte del procediment de
tall que pertoqui segons es tracti d’un arbre
aplomat, a favor o en contra, permetrà
tallar l’arbre en la direcció desitjada.
– L’ús del material adequat obre un ventall
més ampli d’opcions de treball al bosc.
– S’aconsella fer caure els arbres en angle
agut (espina de peix) respecte de la direcció
en la qual seran arrossegats.
– Un correcte desbrancat minimitza l’ero·
sió que pot ocasionar l’arrossegament de
l’arbre sobre el terreny a la vegada que
minimitza els danys sobre el regenerat o
sotabosc. També és convenient per millorar

Fotografies 4 i 5: Motoserrista procedint a realitzar un abatiment d’un
arbre a favor.

Fotografia 6. Treballador forestal que ha procedit al desbrancat i
tall de la capçada.
Fotografia 7. Operari realitzant una mala pràctica de desbrancat,
sobre del l’arbre i amb el perill associat de gir de l’arbre i/o
atrapament d’extremitats.
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les feines d’apilat (augmentarà el coeficient
d’apilament) i càrrega.
– Un bon motoserrista ha de deixar les bases
dels troncs a 90º, amb talls correctes (retira·
da de les cantonades) per evitar erosions i
danys en les plantes joves en el moment de
l’arrossegament.

DESEMBOSC

Fotografia 8. Conducció inapropiada del tractor per ascens
en diagonal.

El desembosc és la fase d’extracció de la fusta
del bosc fins a un punt, carregador o pista, per
tal de fer-ne el transport posteriorment fins a
indústria. Es poden emprar diferents sistemes
en funció del bosc, els diàmetres dels arbres o
el sistema mitjançant el qual s’ha tallat.

Tracció animal
El desembosc amb animals es pot emprar en
primeres aclarides en boscos amb aprofita·
ments d’arbres de diàmetres petits i despla·
çant la fusta cara avall. En aquest cas, l’accés a
l’arbre no cal que sigui en línia recta. Aquest
procediment deixa de ser rendible en terrenys
plans o cara amunt. És una tècnica adequada
en llocs de difícil accés per a la maquinària
pesada, també en espais protegits ja que com·
porta realitzar les tasques de desembosc amb
un major respecte amb el medi (no s’utilitzen
ni olis ni gasolines i l’erosió del terreny és
menor en general).

Tractor
L’ús de tractors agrícoles adaptats o tractors
forestals amb un cabrestant és la principal
eina en la major part de treballs forestals a
Catalunya. Es tracta d’una eina polivalent
que pot fer vàries feines, es desplaça ràpid
i en el nostre territori és molt adequat per·
què les parcel·les no tenen grans extensions.
Contràriament, la seva producció i adapta·
cions al bosc provoca vàries avaries, perquè
no és una màquina pensada per aquestes
tasques. Tanmateix, si se’n fa un correcte ús,
es poden obtenir bons rendiments.
Tractor amb cabrestany: aquest és el primer
sistema que es va implantar en els treballs.
L’equip de treball està format per un operari
tractorista i un operari ajudant del cable. En
aquest cas els costos del treball augmenten
així com els riscos associats ja que l’operari
que estira el cable està en la mateixa direcció.
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Fotografia 9. Conducció apropiada del tractor per ascens en
línia recta.

Si el cable es trenqués, està dins de la zona
de perill de l’activitat del cable. En aquest sis·
tema es requereix l’ús de cadenes i corrioles.
Tractor amb cabrestany i comandament a
distància: la incorporació d’un comandament
a distància es considera una millora important
en l’equip de treball. Aquesta eina permet
augmentar la productivitat i permet que
l’operari es pugui situar en una zona de segu·
retat. Amb aquest sistema es poden arribar a
substituir la utilització de cadenes i corrioles i
es pot fer amb un sol operari.
Tractor amb cabrestany i doble tambor: una
altra de les millores a incorporar és un cabres·
tany amb doble tambor per tal de tenir un
cable d’acer i un cable sintètic i així poder
combinar la utilització d’ambdós sistemes
segons sigui més convenient (Taula 1).
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Taula 1. Avantatges i inconvenients dels cables sintètic i d’acer en les operacions de desembosc amb tractor.

Cable sintètic
avantatges

inconvenients
Cost elevat.
Poc pes i lleugeresa: ideal
En tenir menor rigidesa, es
per fer banda superior del
danya amb més facilitat.
camí.
La major flexibilitat fa que
Menor risc de causar lesigui més dificultós passarsions o ferides als operaris.
lo per sota arbre.
Facilitat de maniobra.
Dins el tambor costa més de
Menor temps de reparació.
desenrotllar.

Cable acer
avantatges
Cost inferior.
Més resistent a les friccions: òptim per aquells
arbres de la part inferior
del camí.
La seva rígides comporta
que sigui més fàcil de passar per sota els troncs.

inconvenients
Pes elevat i després de la
seva utilització apareixen
punxes a la superfície del
cable.
Major perill quan es trenca.

Skidder
És un tipus de tractor especial articulat amb
cabrestant que es pot trobar amb un o dos
tambors i amb comandament o sense. Dins
el comandament, pot ser només pels cables o
integral. Els comandaments integrals perme·
ten la conducció del skidder des de fora de la
cabina per tal de donar-li un millor posiciona·
ment a distància.
Es tracta d’una màquina pensada pel treball
forestal: blindada, equipada amb rodes fores·
tals, pala a davant i escut a darrere. En ser
articulada, gaudeix d’una major estabilitat. Les
rodes iguals a davant i darrere, així com la seva
distribució del pes, li confereix major estabilitat.
– El tipus de maquinària amb què es treballi,
les espècies que es volen arrossegar i la seva
mida, així com múltiples factors orogràfics i
meteorològics influeixen en l’arrossegament.
– És molt important la formació de l’operari
que treballa amb el cable ja que ha de fer
diferents activitats amb totes les eines habi·
tuals per a l’arrossegament.
– Un motoserrista qualificat fa que el cost de
l’arrossegament sigui més econòmic, per la
millor preparació i disposició dels arbres a
extraure.
– Les característiques de l’skidder requerei·
xen d’una formació i una conducció especí·
fica ja que es tracta d’un aparell susceptible
al bolcat. A major mecanització dels skid·
ders, s’aconsegueixen majors rendiments.

CLASSIFICACIÓ
La selecció i classificació de la fusta ha de ser
adequada per a l’optimització del potencial
de cada forest. Es pot aplicar classificació en
peu, a carregador, al pati, en ser desdoblada,
un cop seca i finalment després de l’acabat.

Fotografia 10. Treballador forestal comprovant les mides
de la fusta i procedint al trossejat mitjançant la tècnica de
compressió i tensió.
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– Cal tenir un bon coneixement de la indús·
tria de la fusta (tipus de compra de produc·
te) i dels costos del transport.
– Els acabats del producte seran més o menys
importants segons la seva destinació. Per
exemple, els acabats dels productes desti·
nats a biomassa i llenya no són tan impor·
tats com per a la fusta de serra.
– El producte pot patir defectes derivats de
l’abatiment i per una mala operació de la
treta. L’operari arrossegador en molts casos
és la persona que acaba posant la qualitat
en el producte: acabat de les branques,
acabat de les bases i puntes i distribució en
la pila que pertoca.
– Un excés de classificació del producte en
una mateixa finca pot disminuir la produc·
tivitat del tractorista o l’arrossegador.

Conclusions
Tenint en compte que ens situem en un país
on la superfície de terreny ocupada pels bos·
cos és molt significativa, cal seguir sumant
esforços per tal de gestionar aquestes masses.
En aquest sentit, actualment pren cada cop
més importància el fet de disposar de colles
de treballadors/es forestals que siguin conei·
xedores de l’ofici i que es preparin de forma
adequada per exercir-lo amb garanties de
seguretat, salut i de forma sostenible amb el
medi.
Aquesta formació els repercutirà en benefici
propi i assegurarà un augment de l’eficiència
i la productivitat en el treball de l’empresa.
Caldria consolidar les certificacions reconegu·
des a nivell europeu i donar la importància
que es mereix a un sector amb un fort arre·
lament i una llarga trajectòria al llarg de la
història en el nostre territori.
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RESUM
La reforestació d’una superfície forestal és una operació que hem de tenir
ben planificada i preparada, ja que de la seva bona execució en depèn en
gran mesura l’èxit de l’actuació i l’assoliment dels objectius esperats per
aquella futura massa forestal. Des de la tria del material forestal de reproducció (espècie, procedència, ...) fins al mètode de preparació del sòl (manual,
mecanitzat), tota reforestació es desgrana en diferents passos en els que cal
analitzar totes i cadascuna de les opcions disponibles. L’objectiu és assegurar
la màxima supervivència de les plantes, la reducció de les despeses d’implantació i manteniment de la plantació i facilitar el major vigor i creixement dels
peus de la reforestació.

Introducció
L’execució d’una reforestació és una tasca que
requereix d’una planificació acurada, ja que es
tracta de garantir l’assoliment dels objectius
plantejats per una inversió, els beneficis de la
qual seran recollits al final del torn de l’espècie
escollida, és a dir, a llarg termini. En aquest sen·
tit, es podria dir que realitzar una reforestació
és un regal per a les futures generacions. Per
aquest motiu i per assolir l’èxit de la refores·
tació és molt important que, abans de la seva
execució, els objectius principals siguin clars
(productius, paisatge, conservació, ...), ja que
tots ells s’assoliran en major o menor mesura.
No és menys important tenir clares també les
característiques de la seva localització (altura,
tipus de sòl, orientació, pluviometria anual i
estival), el tipus de material vegetal a implan·
tar (planta a arrel nua, planta amb alvèol fores·
tal, edat i altura de la planta...), com han de ser
els treballs d’execució de la plantació (mecanit·
zats o manuals) i els treballs de manteniment i
seguiment de la mateixa.
A grans trets, els passos per executar una refo·
restació són:
– Abans de la reforestació: anàlisi i determina·
ció dels objectius (què es vol produir), iden·
tificació i diagnòstic de possibles dificultats
i limitacions de la zona, elecció del material
vegetal i programació de l’execució.
– Preparació de la repoblació: preparació i
adequació del terreny abans de la plantació.
– Realització de la plantació: instal·lació del
material vegetal.

– Manteniment de la reforestació: poden
ser tasques immediates a la reforestació
(col·locació de mulching) o bé preveure els
futurs treballs de manteniment de l’estrat
herbaci i arbustiu per evitar la competència
excessiva.

Abans de la reforestació
Aquest punt de reflexions prèvies a la refores·
tació és molt important, doncs serà el fona·
ment de la presa de decisions per als posteri·
ors passos i que asseguraran en gran mesura
l’èxit o el fracàs de la reforestació.
Primer de tot cal tenir ben clars els objectius
prioritaris de la reforestació, tot especificant
quins seran els principals beneficis a assolir:
– Producció de fusta i altres béns. Cal tenir en
compte el mercat final de la fusta produïda
i altres possibles produccions amb espèci·
es acompanyants, altres productes forestals
no fusters, etc. Habitualment, el principal
objectiu de tota reforestació és la produc·
ció de fusta de qualitat, amb l’objectiu de
recuperar la inversió inicial amb la venta a
final de torn d’un producte que assoleixi un
bon preu de mercat. La determinació dels
objectius per la reforestació afectarà deci·
sions posteriors, com és el cas de l’espècie
(una sola espècie principal o si hi ha espècies
acompanyants), del marc de plantació, els
futurs treballs de manteniment, etc.
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– Paisatge. L’establiment d’una espècie o bar·
reja d’espècies que, sense tenir un objectiu
principal productor, crearan una massa fores·
tal que millorarà el paisatge, ja sigui per tex·
tura (mosaic d’usos o d’estructures forestals
en diferents fases), per tonalitat (color de les
espècies) o per formes geomètriques.
– Conservació. És l’establiment d’una o vàries
espècies forestals amb l’objectiu principal
de millorar les condicions de l’hàbitat, ja
sigui per acció física (fixar i protegir el sòl
davant de possibles efectes i danys per
erosió), per facilitar el desenvolupament
d’espècies de flora i/o fauna d’interès ja
presents o amb instal·lació probable o per
augment de la complexitat en sistemes
d’estructura o composició simplificada.
En qualsevol cas, sigui quin sigui l’objectiu
principal, en totes les reforestacions se satis·
fan els diferents objectius esmentats, tot i
que es prioritzaran les decisions en funció de
l’objectiu principal a assolir.
En segon lloc cal analitzar les condicions
de la zona a reforestar. Aquí cal estudiar la
superfície total, la seva accessibilitat, l’altura,
el relleu, la tipologia del sòl (pH, presència
de matèria orgànica, profunditat, textura,
estructura i capacitat de retenció d’aigua), el
clima de la zona (pluviometria, temperatures
extremes i possibilitats de gelades tardanes
i/o primerenques) i la seva orientació. Tots
aquests factors afectaran decisions com el
material vegetal a utilitzar, l’època de plan·
tació i les possibles maneres com s’executaran
els treballs de reforestació.
Un cop es tinguin aquests factors clars, cal
començar a determinar el material vegetal
que es farà servir per assegurar l’èxit de la
reforestació: la procedència (per controlar
l’origen genètic del material i l’adaptació a
la nostra zona) i la presentació de la planta
(d’una o més sabes, a arrel nua, amb alvèol
o amb contenidor forestal). Cal implantar un
material vegetal amb una genètica adaptada
a les condicions ambientals (tipus de sòl i cli·
matologia) que es trobarà la planta a la seva
nova ubicació, per això s’ha d’escollir una
regió de procedència amb la climatologia i
característiques similars a la nostra zona. En
cas contrari, la reforestació tindrà dificultats
en prosperar segons els objectius marcats o
simplement pot fracassar per fer servir una
planta no adaptada.
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Actualment tots els vivers que produeixen
material vegetal són coneixedors i han de
comunicar els diferents orígens de la planta
produïda, de manera que es pugui orientar la
compra cap aquell material que prové d’una
zona de característiques de temperatura, plu·
viometria, ... més semblants a la parcel·la on
es vol realitzar la reforestació. Per tant, és
fonamental demanar al viverista que especi·
fiqui l’origen o la regió de procedència del
material vegetal per triar la regió de proce·
dència amb les condicions més semblants a la
zona a reforestar i assegurar al màxim l’adap·
tació de la planta.
La importància de la bona elecció de la regió
de procedència correcte ve motivada per:
– La quantitat de fusta produïda. S’estima
un guany en volum del 10 al 30% simple·
ment per l’elecció d’una regió de proce·
dència adaptada a les condicions locals.
Això pot implicar una reducció del torn de
tallada.
– La qualitat de la fusta produïda. Hi ha
diferències importants entre procedències
bones i dolentes que influencien sobre els
futurs usos de la fusta, i per tant sobre el
seu preu de mercat. Una bona procedència
ha d’oferir principalment una bona rectitud
del tronc, branques fines i amb una inserció
perpendicular al tronc, una forta dominàn·
cia apical per evitar bifurcacions i una bona
poda natural.
– La gestió forestal. Una millor qualitat de
plantes permet plantar a marcs de planta·
ció menors, fet que implica menors costos
de plantació, l’estalvi d’una primera acla·
rida i la possible mecanització dels treballs
de manteniment. Addicionalment, els bons
creixements de la planta de bona qualitat
també poden evitar algun any de neteja i
desbrossada.
Finalment, cal preveure i programar com i
quan es farà la reforestació, amb quin disseny
(marc de plantació regular o a portell), amb
quina metodologia (preparació del terreny i
preparació dels forats) i amb quina cronologia
dels treballs, tot sabent que la temporalitat
pot fer decidir per un tipus de planta deter·
minat (és recomanable que en plantacions
tardanes es faci servir planta amb alvèol o
contenidor, per exemple).
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Preparació del terreny
Abans de plantar el material vegetal al ter·
reny cal una preparació prèvia que garantirà
una major supervivència i adaptació de les
plantes en els propers anys alhora que facili·
tarà les feines de plantació.
Per assegurar la viabilitat de la nova refo·
restació és fonamental posar a disposició de
les noves plantes un volum generós de terra
descompactada, disgregada i airejada. Així,
les plantes podran satisfer les seves necessitats
de sòl lliure d’arrels d’altres espècies ja instal·
lades que en els primers anys de plantació
competiran amb avantatge pels nutrients i
pels recursos hídrics davant les noves plantes
introduïdes.

superiors al 50%. En zones planeres, aquest
treball del sòl es pot realitzar mitjançant trac·
tor agrícola adaptat a feines forestals, mitjan·
çant un subsolat total o un subsolat per línies
de plantació. S’ha comprovat que la prepara·
ció del sòl mecanitzada genera unes condici·
ons ideals per al creixement de les plantes els
primers anys sense competència pels nutrients
i sense competència per la llum. Això permet
estalviar el cost i l’execució d’una primera
estassada ja que no hi ha espècies instal·lades
a la immediatesa de la planta introduïda en
la plantació i el creixement d’aquesta fa que
s’escapi en altura més aviat.

En funció de les condicions del terreny (bàsi·
cament del pendent i la presència de soques i
restes de brancada de l’anterior massa fores·
tal) es pot realitzar una preparació del terreny
de forma localitzada als punts o línies on
aniran les noves plantes o bé una preparació
total de la zona de plantació.
Amb les darreres experiències en reforestaci·
ons s’ha comprovat que remoure mecànica·
ment volums >0,5 m3 de sòl és suficient per
afavorir el desenvolupament de les noves
plantes. El moviment d’aquest volum de sòl
genera un espai amb una textura ideal (tren·
cament de possibles capes compactades) que
facilita la infiltració de l’aigua per a facilitar
el creixement i bon desenvolupament del
sistema radicular de les noves plantes i lliure
d’arrels d’altres espècies.
Sigui quin sigui el sistema triat, l’objectiu
és preparar un volum de sòl suficient per a
facilitar la instal·lació, la supervivència i el
creixement de les noves plantes sempre amb
el mínim cost possible.
En aquest sentit, el sistema tradicional de
clot manual s’ha vist àmpliament superat pels
resultats de reforestacions on es realitza un
clot mecanitzat (pala de retroexcavadora que
remou el volum de sòl del forat i el torna a
tapar amb la mateixa terra), el qual assegura
un volum útil de sòl proper al metre cúbic per
la planta i lliure d’altres arrels. En zones amb
forts pendents, existeix maquinària com la
retroaranya (Fotografia 1), la qual està adap·
tada per a fer aquestes feines amb pendents

Fotografia 1. Retroaranya treballant en una reforestació
de pins insigni.

La Taula 1 mostra el cost unitari estimat com a
orientatiu per a diferents mètodes de prepa·
ració del sòl de manera mecanitzada. Cal tenir
present que aquestes dades s’extrapolen de
diferents experiències executades a la comar·
ca de la Selva i Vallès Oriental, en base al cost
total de la reforestació i el nombre total de
forats preparats. La zona on va treballar el
tractor era una zona plana (antic camp de
conreu), la zona de la giratòria de cadenes
eren antigues feixes (per tant la màquina es
movia per una zona plana) i les experiències
de la retroaranya i la barrina manual eren
zones amb forts pendents.
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Taula 1. Costos de la preparació de la zona (preparar forats)
segons diferents sistemes de preparació del terreny.

Sistema
mecanitzat

Pendent

Preu
màquina

Subsolat
Barrina
manual
Giratòria de
cadenes
Retroaranya

Suau

35 €/h

Cost
Unitari
(€/forat)
0,40

Tots

40 €/jornal

1,60

Mig

40 €/h

1,28

Alt

50 €/h

1,43

– Controlats (etiqueta blava). Són materials
de reproducció obtinguts de materials de
base que es corresponen amb rodals, plan·
tacions llavoreres, progenitors de famílies,
clons o barreges de clons. La superioritat
del material de reproducció ha d’haver estat
demostrada mitjançant assajos comparatius
o estimada a partir de l’avaluació genètica
dels components dels materials de base. Els
materials de base han de satisfer les exigèn·
cies que estableix l’annex V del RD 298/2003.
Pel que fa als tipus de planta que produeixen
els vivers, es pot diferenciar entre:

Realització de la plantació
Un cop ja s’ha seleccionat la regió de procedèn·
cia de la nova planta i s’ha preparat el sòl, ja es
pot adquirir el material vegetal. Abans, però,
cal saber que als països de la UE els materials
forestals de reproducció (llavors, pinyes, parts
de plantes i plantes senceres) estan classifi·
cades en diferents categories. Segons el RD
289/2003, de 7 de març, sobre la comercialitza·
ció dels materials forestals de reproducció, els
materials forestals de reproducció es divideixen
en les següents categories:

– Plantes a arrel nua. Aquestes estan culti·
vades directament al sòl i s’arrenquen per
a la seva comercialització (Fotografia 2). La
seva presentació sol ser a manats. Poden
ser plantes d’una o dues sabes (Fotografia
3). Si ha passat el primer any i no s’han
arrencat, cal realitzar un repicat al mateix
viver tot passant una ganiveta horitzontal
amb l’objectiu d’evitar un gran desenvolu·
pament de l’arrel pivotant i promoure un
generós sistema radicular en els primers 15
cm de profunditat (Fotografia 4). Si alho·
ra es vol donar més espai a les plantes, el
repicat es pot fer tot arrencant les plantes i
tornant-les a plantar a menor densitat.

– Identificats (etiqueta groga). Són materials
de reproducció obtinguts de materials de
base que poden ser o bé una font de llavors
o bé un rodal situat dins d’una única regió
de procedència i que satisfa les exigències
que estableix l’annex II del RD 298/2003.
– Seleccionats (etiqueta verda). Són materi·
als de reproducció obtinguts de materials
de base que es corresponen amb un rodal
situat dins d’una única regió de procedèn·
cia, que hagin estat seleccionats fenotípica·
ment a nivell de població i que satisfan les
exigències que estableix l’annex III del RD
298/2003.
– Qualificats (etiqueta rosa). Són materials
de reproducció obtinguts de materials de
base que es corresponen amb plantacions
llavoreres, progenitors de famílies, clons
o barreges de clons, els components dels
quals han estat individualment seleccionats
fenotípicament i satisfan les exigències que
estableix l’annex IV del RD 298/2003. No és
estrictament necessari que s’hagin iniciat o
acabat els assajos.
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Fotografia 2. Plançons de pi insigni a pocs dies del seu
naixement.
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Fotografia 3. Planter de pi insigni d’un any per fer a arrel
nua.

Fotografia 5. Planta de pi pinyer d’un any en safata
forestal.

Fotografia 4. Arrels de la planta a arrel nua (planta de pi
insigni d’una saba).

– Plantes amb pa de terra o en contenidor. Es
tracta de plantes produïdes en safates o alvè·
ols forestals de diferents capacitats els quals
contenen turba i altres materials com escor·
ces o fibres de coco. La planta és entregada
amb el contenidor, el qual s’ha d’extreure
abans de la plantació (Fotografies 5 i 6). Les
principals característiques dels contenidors
(Taula 2) són el model i volum (testos indi·
viduals generalment de gran volum o safa·
tes amb múltiples alvèols amb volums més
petits). Les dimensions, la forma, l’existència
d’un sistema de repicat a l’aire i la presència
d’estries eviten l’enrotllament de les arrels.

Fotografia 6. Planta de pi blanc d’un any amb pa de terra.

Taula 2. Característiques dels principals contenidors i safates d’alvèols forestals.

Contenidor
Individuals
(testos)
Alvèols
(safates)

Volum
>0.5 litres
90-400 cm3

Dimensions
Altura: 8-25 cm
Diàmetre: 10-20 cm
Altura: 8-16 cm
Diàmetre: 4-9 cm

Forma
Cilíndrica
Quadrada

Sistema
Estries anti
de repicat
enrotllament d’arrels
Si
Si
(amb peus porta testos)
Si

Si
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Els avantatges i inconvenients de cada sistema
es poden resumir en termes de:

de les reserves del pa de terra per iniciar
l’adaptació.

– Condicions de producció. Normalment les
plantes produïdes en safates han crescut a
l’interior d’hivernacles i amb les condicions
de temperatura, humitat i pluviometria
controlades i per tant, en certa manera
artificialitzades (Fotografia 7). Les plantes a
arrel nua han estat produïdes directament
al sòl i probablement amb les mateixes
condicions o similars a les de la zona de
plantació. Per aquest motiu, l’opció ideal
és instal·lar el viver a la zona de plantació,
tot i que aquesta opció és viable en molt
poques ocasions i només en casos de refo·
restacions de grans superfícies.

– Supervivència. Per espècies de difícil arrela·
ment és recomanable la plantació amb pa
de terra.
– Cost de la planta. La planta a arrel nua sol
ser més econòmica que la planta amb pa de
terra.
Els punts importants per a una bona elecció
entre planta produïda en safata (pa de terra)
o plantes produïdes a arrel nua són:
– En general, les coníferes permeten sense
problemes la seva producció a arrel nua i
amb pa de terra. Les frondoses però, prefe·
reixen la producció amb pa de terra.
– La qualitat de les plantes produïdes en
safates o amb pa de terra depèn en prime·
ra instància del contenidor, però també de
la qualitat del substrat utilitzat (porositat,
capacitat de retenció d’aigua...), de la tèc·
nica de cultiu (regs i fertilitzacions) i de
l’eficàcia del sistema de repicat.

Fotografia 7. Plantes d’alzina surera d’un any d’edat
produïdes en hivernacle.

– Execució de la plantació. El transport i
maneig de plantes a arrel nua és més senzill
i fàcil d’efectuar que no pas el transport i
moviment de safates per la zona de treball,
reduint els costos de plantació i augmen·
tant els rendiments.
– Terminis de plantació. La planta a arrel nua
requereix de ser plantada amb una certa
immediatesa després de ser arrencada. La
planta amb safata té més marge per a la
plantació tot i que cal evitar que la turba
quedi massa seca tot fent recs diaris.
– Època de plantació. La planta amb alvèol
té un període de plantació més llarg que
no pas les presentades a arrel nua. El pa de
terra permet allargar la plantació alguns
mesos suplementaris, així que permet la
plantació tardana, ja que la planta disposa
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– El volum del contenidor ha d’estar adaptat
al període de cultiu i a la mida requerida de
la planta. En les zones mediterrànies com la
nostra, de condicions moltes vegades difí·
cils, el volum ideal és el de 400 cm3 ja que
redueix els riscs d’espiralització de les arrels
i assegura una major supervivència i creixe·
ment de la planta. Volums de contenidors
més petits (200 cm3) són més indicats per
zones més temperades.
– Com menor és el volum del contenidor,
menor és el temps que la planta pot estarhi. Es calcula que per volums de 200 cm3, el
temps de producció de la planta no hauria
de superar l’any (per evitar problemes de
malformacions a les arrels). En general, les
plantes en contenidor no haurien de supe·
rar l’any en el mateix volum de contenidor.
– Per a plantacions tardanes, és preferible
utilitzar planta amb pa de terra, ja que al
tenir el sistema radicular protegit pel pa
de terra ajuda a la seva supervivència quan
arribin condicions més difícils per la nova
planta.
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La qualitat del material vegetal
La qualitat és un aspecte molt important
per determinar si el material vegetal escollit
és apte o no per a la reforestació. Cal tenir
en compte aspectes tant quantitatius (edat i
mida) com qualitatius (estat físic de les arrels i
de la part aèria).
Com a aspectes quantitatius destaquen:
– L’edat. És important utilitzar planta jove
(1-2 anys), ja que la capacitat de regenerar
sistemes radiculars és menor a mesura que la
planta té més edat. En cas de tenir plantes
de la mateixa mida, sempre s’elegiran les
més joves (presenten majors creixements).
– La mida. Són les dimensions en altura i
en diàmetre del coll de l’arrel. Per una
mateixa edat, sempre és preferible utilitzar
les plantes més vigoroses ja que com més
vigoroses siguin, més altes seran i majors
creixements tindran. D’aquesta manera és
possible reduir actuacions de manteniment
els primers anys ja que les plantes s’esca·
paran abans del possible ofec de la vege·
tació adventícia. Alhora, major creixement
també augura majors produccions en fusta i
menors operacions de poda. Un altre motiu
per utilitzar plantes altes és la facilitat en
trobar la seva ubicació durant les tasques
de manteniment, principalment desbrossa·
des. En cas d’utilitzar planta petita caldrà
marcar la seva ubicació amb tutors, fet que
encarirà la plantació. En qualsevol cas, han
de ser plantes equilibrades entre la seva
part aèria i la part subterrània amb un coll
de l’arrel amb un diàmetre suficient que li
confereixi estabilitat i bones aptituds per
superar la plantació.

fines. En funció del substrat utilitzat tindrà
un millor o pitjor sistema radicular. Sòls
arenosos afavoreixen sistemes radiculars
ben ramificats, mentre que sòls més aviat
argilosos tendeixen a produir sistemes radi·
culars menys ramificats i més gruixuts.
La importància de la part aèria radica en la
futura conformació del tronc de l’arbre. La
tija ha de ser recta sense bifurcacions, sense
ferides ni necrosis i ha de presentar una ligni·
ficació correcta amb una guia terminal en bon
estat que garanteixi un bon creixement futur.
A més d’aquests aspectes qualitatius i quan·
titatius de la planta, també són importants
aspectes de maneig de la mateixa per assegu·
rar l’èxit de la reforestació. L’estat físic inicial
de les plantes, així com les bones pràctiques
durant i després de la plantació tenen molta
importància per al seu arrelament. Cal con·
servar les plantes fresques fins a la seva plan·
tació, tot evitant la seva exposició al sol i a
l’aire que poden produir lesions irreversibles
al material vegetal. Un cop executada la plan·
tació cal preveure la instal·lació de protectors
per evitar els danys per animals (domèstics o
salvatges). És un fet que la introducció d’espè·
cies forestals en una plantació atreu exagera·
dament la fauna salvatge, produint danys que
poden hipotecar l’èxit de la plantació.
Actualment hi ha una gama de tubs protectors
molt àmplia que moltes vegades fa difícil de
triar el model òptim per a protegir la planta i
que alhora no afecti el seu desenvolupament
equilibrat (part aèria i part subterrània). La
principal diferència del material és la quanti·
tat de llum que deixa passar i la capacitat de
provocar en major o menor mesura el que es
coneix com “efecte hivernacle”.
Els protectors amb millors resultats són:

Com a aspectes qualitatius destaquen:
– Equilibri. Cal que siguin plantes equilibra·
des entre part aèria i radical amb un siste·
ma radicular ben format i una part aèria de
qualitat.
– Arrels. El sistema radicular ha de ser abun·
dant, ben format i concentrat en el coll més
que no pas a les arrels pivotants de grans
dimensions. Una planta amb infinitat d’ar·
rels fines que provenen del coll de l’arrel i
de les arrels pivotants té major probabilitat
d’èxit que una planta amb poques arrels

– Tubs de malla plàstica de grans forats.
Aconsellables per frondoses i coníferes
adultes (Fotografia 8).
– Tubs de malla plàstica de petits forats.
Produeixen un efecte tallavent i es poden
utilitzar en totes les espècies.
– Tubs hivernacle. El clàssic protector opac
de doble paret alveolar. Es pot utilitzar en
frondoses amb forta dominància apical, tot
i que té tendència a provocar desequilibris
importants a la planta.
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bicides químics respectivament. En el primer
cas, el tractament pot ser per línies o en tota
la superfície de la plantació. En el cas de la
utilització de productes químics se solen fer
tractaments localitzats per evitar incrementar
exageradament els costos dels treballs.

Conclusions

Fotografia 8. Protector de malla blau en nogueres.

Mesures de manteniment
Finalment, si volem garantir l’èxit de la refo·
restació cal garantir el manteniment tot evi·
tant la competència de les males herbes. Si
s’abandona completament la plantació a la
competència de la vegetació natural, aques·
ta corre el risc de desaparèixer. Cal protegir
els arbres i això es pot fer des del primer
moment de la plantació, amb la instal·lació de
mulching, o bé amb treballs de desbrossada
(física o química amb herbicides) durant els
primers anys de la plantació.
El mulching consisteix en la instal·lació d’un
material que forma una pantalla que té per
objectiu impedir el desenvolupament de les
males herbes, limitar la pèrdua d’aigua del sòl
i regular la temperatura del sòl. Evidentment
és una pràctica que implica una major despesa
econòmica inicial (de material, però sobretot
de mà d’obra), però que dóna resultats espe·
rançadors en experiències que s’estan duent a
terme en l’actualitat.
Pel que fa a la desbrossada, aquesta pot ser
mecanitzada o química, en funció de si s’usa
una desbrossadora mecànica o s’apliquen her·
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Tot i el cost lleugerament superior de la pre·
paració mecanitzada del terreny, les millores
que suposa davant una preparació escadus·
sera del sòl de forma manual impliquen una
reducció de la despesa final d’establiment
de la reforestació. La preparació mecanitza·
da aporta una reducció de la mortalitat, un
increment del creixement de les plantes, una
menor competència herbàcia i d’altres espèci·
es i una reducció dels treballs de manteniment
en el primer any. Si també es fan servir altres
mètodes de suport com el mulch i el protector,
l’èxit de la plantació augmenta. En tot cas, el
primer pas per garantir una bona reforestació
és emprar material vegetal de qualitat.
Per tant, si es vol assolir els objectius de la
plantació i garantir la inversió inicial que
suposa una reforestació és important adquirir
planta amb garantia sanitària i de qualitat,
realitzar una bona preparació del terreny i
executar els treballs de manteniment de la
plantació al seu temps.
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TRACTAMENTS SILVÍCOLES EN
REGENERATS DE PI BLANC DINS
EL PROGRAMA DE RESTAURACIÓ I
MILLORA FORESTAL DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA: QUÈ HEM APRÈS?
Núria Ruiz Roca
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RESUM
El pi blanc (Pinus halepensis) és una de les espècies millor adaptades a les condicions del clima mediterrani, amb la seva capacitat de formar pinyes seròtines
per regenerar més fàcilment després dels incendis. Però, aquesta regeneració
és, en general, en forma de masses espesses monoespecífiques amb elevada
continuïtat vertical i horitzontal de combustible. Així, és recomana realitzar
aclarides per reduir la competència dels peus i augmentar la resistència de les
masses a noves pertorbacions. L’Associació de Propietaris Forestals Serralada
Prelitoral del Penedès, amb conveni amb la Diputació de Barcelona i els municipis que en formen part, des de l’any 2005 ve realitzant aquest tipus d’actuacions en les zones cremades en els incendis del 1986 i del 1994, principalment.
A les aclarides, les restes llenyoses es deixen trossejades a terra al no ser un
producte comercial, tot provocant un tema de debat, malgrat els beneficis a
nivell ecològic que generen. Per aquest motiu el CREAF ha realitzat un seguiment sobre la dinàmica de descomposició de les restes en les aclarides de
plançoneda i els efectes sobre el combustible en cas d’incendi.

Ecologia del pi blanc
Característiques generals

Regeneració després del foc

Les pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)
es distribueixen en bona part de la costa
mediterrània. A Catalunya, concretament, es
troben fins als 1.500 metres d’altitud, pre·
ferentment a la zona litoral sobre terrenys
calcaris i ocupen més de 300.000 ha, el que
suposa gairebé una quarta part del total de
la superfície ocupada per boscos a Catalunya.

La regeneració del pi blanc després del foc
depèn en gran part del banc de pinyons
present a les capçades, així com del banc de
llavors que es troba a l’horitzó orgànic del sòl
i de zones o arbres no cremats. Un cop pas·
sat l’incendi, les pinyes es van obrint durant
dies i dispersen gran quantitat de pinyons.
I d’aquesta manera el pi blanc és capaç de
formar catifes de regenerat de fins a 200.000
plàntules/ha (Gràcia i Ordóñez, 2010). En
general, aquestes zones amb presència de
regenerat són unes masses monoespecífiques
amb alta densitat de peus i amb taxes de
creixement i reproducció molt baixes (Verkaik
i Espelta, 2006). Per aquest motiu és molt
recomanable efectuar aclarides de planço·
neda i així reduir la competència entre els
arbres i afavorir-ne el creixement, la produc·
ció de pinyes i augmentar la resistència de les
masses a les pertorbacions, com la sequera o
els incendis de capçada (Espelta et al., 2011,
Palmero-Iniesta et al., 2017).

El pi blanc és, probablement, l’espècie arbòria
amb una major capacitat d’adaptació a les
condicions del clima mediterrani, ja que pot
viure sobre sòls molt pobres i en períodes de
sequera perllongats i, gràcies a la capacitat
de formar pinyes seròtines, regenera fàcil·
ment després dels incendis. Aquesta capacitat
d’adaptació, tant la serotínia com la precoci·
tat amb què abandona la fase juvenil (entre
els set i els quinze anys), li permet tornar a
disposar d’una quantitat de pinyons en cas
que es produeixi un segon incendi amb poca
diferència de temps (Gràcia i Ordóñez, 2010).
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El programa de
restauració i millora
forestal de la Diputació
de Barcelona

onen cada any unes 1.500 hectàrees de boscos
en regeneració i unes 500 ha de boscos adults
dins de les zones d’actuació prioritària, en
ocasions lligades a projectes de ramaderia i
al foment de l’ús de la biomassa per a instal·
lacions tèrmiques municipals (Figures 1 i 2).

Durant les dècades de 1980 i 1990 els incen·
dis forestals van cremar a Catalunya unes
208.000 hectàrees forestals, de les quals el
72% (150.000 ha) eren boscos de pi blanc.
Posteriorment a aquests incendis, la Diputació
de Barcelona va iniciar el seu suport al ter·
ritori l’any 1999, mitjançant el Programa de
Restauració i Millora Forestal (PRMF), que
segueix vigent. L’objectiu és donar suport
tècnic i econòmic per dur a terme actuacions
forestals per restaurar els boscos afectats prin·
cipalment per incendis i fer actuacions per a la
prevenció d’incendis en zones estratègiques.
Des de l’existència d’aquest programa s’han
gestionat més de 28.000 ha forestals, el que ha
suposat una inversió de més de 22.794.000 €,
a través de la signatura de convenis de col·
laboració amb 20 associacions de propietaris
forestals. A través de les associacions es gesti·

Figura 2. Associacions de propietaris que participen en
els projectes de restauració i millora forestal. Font: Diputació de
Barcelona, 2017

L’associació de propietaris
forestals serralada
prelitoral del Penedès

Figura 1. Impacte de les actuacions executades per la
Diputació de Barcelona amb dades actualitzades al final de
2016. Font: Diputació de Barcelona, 2017
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L’Associació de Propietaris Forestals Serralada
Prelitoral del Penedès (APF SPPe), té un con·
veni de col·laboració amb la Diputació de
Barcelona i els Ajuntaments de Castellví de la
Marca, Font-Rubí, Mediona, Sant Martí Sarroca
i Torrelles de Foix des de l’any 2005, i amb els
municipis de El Pla del Penedès, Pontons, Sant
Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona,
Sant Sadurní d’Anoia i Torrelavit des de 2015.
El Pla Marc de Restauració i Millora Forestal
planifica la gestió de 12.220 ha forestals, de
les quals actualment s’han certificat més de
1.200 ha (Taula 1).
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Taula 1. Dades de l’Associació de Propietaris Forestals
Serralada Prelitoral del Penedès.

Superfície forestal potencial APF SPPe (ha)
Superfície forestal en regeneració (ha)
Superfície certificada
Regenerat (ha)
Bosc adult (ha)

12.220
4.045
974
242

L’àmbit de l’Associació és principalment un
mosaic de conreu de vinya i de superfície
forestal poblada per boscos de pi blanc i en
menor mesura per alzinars. Com a conseqüèn·
cia dels incendis forestals ocorreguts en els
darrers 30 anys, una part important d’aquesta
superfície està ocupada per formacions vege·
tals arbustives o per regenerat de pi blanc
amb densitats molt elevades, entre els 30.000 i
els 100.000 peus/ha. Aquesta tipologia de for·
mació forestal, juntament amb la baixa rendi·
bilitat de gran part dels boscos mediterranis,
fa que la realitat al territori es tradueix en
una manca de gestió de la superfície forestal,
el que provoca un augment de la continuïtat
de combustible, tant horitzontal com vertical,
augmentant d’aquesta manera el risc de patir
grans incendis forestals.

Els tractaments silvícoles
de restauració i millora
L’APF SPPe i les altres associacions de pro·
pietaris forestals amb formacions vegetals
semblants que formen part del PRMF de
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’In·
cendis Forestals i Desenvolupament Agrari
(OTPMIFDA) de la Diputació de Barcelona,
fan tractaments de restauració i millora basats
en la reducció de la densitat de les masses de
regenerat de pi blanc. En general, es deixen
unes densitats finals compreses entre els 800
i els 1.500 peus/ha en funció de la densitat
inicial de la massa a l’aplicació del tractament
(Taula 2, Figura 3 i Fotografies 1 i 2).

Taula 2. Densitats prèvies i resultants a l’aplicació de l’aclarida.

Densitat inicial
(peus/ha)
2.000 – 6.000
6.000 – 30.000
> 30.000

Densitat final proposada
(peus/ha)
800 – 1.000
1.000 – 1.200
1.200 - 1.500

Figura 3. Efectes de les aclarides sobre el creixement de la
pineda de pi blanc després d’un incendi.

Actualment, les aclarides de pi blanc en rege·
nerats es duen a terme en base a la següent
metodologia, d’acord amb el que s’estableix
al plec de condicions que conté el contracte
entre l’associació i l’empresa que realitza els
treballs:
– Es realitzaran aclarides als boscos de pi
blanc en fase de regeneració post-incendi
que presenten densitats per sobre del 2.000
peus/ha.
– L’aclarida es farà de forma manual amb
motoserra i no es tallarà cap arbre que no
sigui de pi blanc, afavorint d’aquesta mane·
ra la diversitat d’espècies.
– Es deixarà una distància entre arbres fixada
per la densitat final desitjada, segons l’esta·
blert a la Taula 2.
– Els arbres seleccionats per mantenir seran
els més vitals (amb millor capçada), més ver·
ticals, major diàmetre i millor estat sanitari.
– Els arbres seleccionats es deixaran seguint
una distribució al portell.
– Els talls han de ser nets, i fets el més arran
de terra possible.
– Es realitzarà la poda de les branques inferi·
ors dels pins i els planifolis seleccionats fins
a l’alçada de l’espatlla i en cap cas més de
1/3 de la totalitat de l’arbre.
– Els talls de l’esporga seran nets i es realit·
zaran en general arran de la inserció de la
branca amb el tronc, evitant fer-li ferides. En
cap cas es deixaran galets de més de 5 cm.
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– No es deixaran soques de més de 30 cm
d’alçada.
– Els arbres tallats amb llargades superiors a 2
m es trossejaran en parts aproximadament
de 1 a 1,5 m.
– Les restes es quedaran “in situ” i s’evitarà
que quedin acumulades en punts concrets.

Fotografia 1. Zona de regenerat de pi blanc prèvia a
l’actuació a Can Lleó (Sant Martí Sarroca).

Actuacions analitzades
durant la visita
Durant la jornada es visiten les actuacions
realitzades els anys 2010, 2011, 2016 i 2017 en
diferents finques situades als termes munici·
pals de Torrelles de Foix i Pontons (Figura 4)
i finançades completament per la Diputació
de Barcelona a través del conveni de col·
laboració entre l’APF SPPe, la DiBa i els 11
ajuntaments que en formen part.

Figura 4. Zones certificades els anys 2010, 2011, 2016 i
2017.

Tota la zona es va cremar amb l’incendi de
l’any 1986, el qual va cremar un total de 3.180
hectàrees.

Visita 1: Clapí
Es tracta d’una finca de titularitat municipal,
que es va executar els anys 2010/11, amb una
superfície total de 135 hectàrees i un cost
de 920 €/ha IVA inclòs. L’actuació va consis·
tir en la tallada manual dels plançons de pi
blanc deixant una densitat de 1.000 peus/ha.
Posteriorment, l’any 2016 la Generalitat de
Catalunya va realitzar l’eliminació de restes i
la poda en la zona més planera de la finca i
propera als camins principals, ja que es tracta
d’un punt estratègic de gestió.
Fotografia 2. Zona de regenerat de pi blanc després de
l’actuació a Can Lleó (Sant Martí Sarroca).
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Visita 2: Coll Creu Sapera
Es tracta d’una finca de titularitat privada,
on hi havia un regenerat de pi blanc proce·
dent de l’incendi del 1986, amb una densitat
mitjana de 70.000 peus/ha, una alçada entre
els 2 i els 5 metres i baixa qualitat d’estació.
L’aclarida es va realitzar l’any 2016, i es van
deixar entre 1.000 i 1.200 peus/ha amb una
distribució al portell.
L’objectiu de l’aclarida era reduir la densitat
arbòria, afavorint els peus més rectes i vigo·
rosos i eliminar la continuïtat vertical amb el
matoll mitjançant la poda. En aquelles zones
on hi havia predominança d’alzina i roure es
van afavorir aquestes espècies front el pi blanc.
El cost de l’actuació va ser de 1.635,74 €/ha
(IVA inclòs), actuant en una superfície total
de 55,68 ha.
Aquesta actuació es va caracteritzar per la
dificultat en l’execució degut al pendent i a la
manca d’accessos en la major part de la finca,
el que feia augmentar molt el temps de des·
plaçament dels treballadors (Fotografies 3 i 4).

Fotografia 3. Mosaic aconseguit en els tractaments sobre el
regenerat a Coll Creu Sapera.

Fotografia 4. Detall de les actuacions realitzades a Coll Creu
Sapera.

Visita 3: Mas Fonoll
Es tracta d’una finca de titularitat privada amb
una superfície total de 245,21 ha. La finca dis·
posa d’instrument d’ordenació forestal, el qual
té planificades diferents aclarides de plançone·
da amb una superfície total de 119,36 ha.
Durant l’any 2017 es va actuar en 23,86 ha, amb
un cost de 1.395,85 €/ha (IVA inclòs), en la que
es va passar d’una densitat mitjana de més de
30.000 peus/ha a una densitat entre 1.000-1.200
peus/ha. En aquest cas, l’alçada i el diàmetre de
la massa és molt heterogeni en tota la superfície
de regenerat, tenint alçades de 6-7 metres i clas·
ses diametrals de 15 o superiors en les zones més
properes als camins i les vinyes i de 3-4 metres
d’alçada i classes diametrals de 10 en la resta. En
l’actuació es van deixar els peus de més diàmetre
i amb millor conformació (Fotografia 5).

Fotografia 5. Aspecte final de la massa després dels
tractaments a Mas Fonoll.
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Visita 4: Masia Sapera i Can Pla
Les finques de Masia Sapera i Can Pla es tro·
ben molt properes a habitatges, per la qual
cosa és important realitzar l’aclarida i així
reduir el risc d’incendi forestal en aquesta
zona. A la finca de Masia Sapera es van iniciar
les actuacions l’any 2017 amb una superfície
de 13,69 ha i s’ha previst continuar les actu·
acions durant l’any 2018 en una superfície de
23,66 ha i un cost estimat de 1.350 €/ha (IVA
inclòs) realitzant una aclarida més intensa en
les zones més properes als habitatges.

Estudi de les restes
llenyoses
Les restes llenyoses són material llenyós mort
en diferents estats de descomposició que pro·
venen generalment de la tallada de l’estrat
arbori (aclarides) o l’estrat arbustiu (estas·
sades) del bosc. Aquestes restes juguen un
paper fonamental en el manteniment de
l’estructura, el funcionament i la biodiversitat
del bosc, atès que proporcionen hàbitat i pro·
tecció a un gran nombre d’organismes, con·
tribueixen al reciclatge de nutrients, milloren
la humitat del sòl i, especialment, en aquest
moment de canvi climàtic, afavoreixen l’em·
magatzematge de carboni (Palmero i Espelta,
2017) (Fotografia 6).

Tot i la importància de les restes, sovint hi
ha un debat sobre l’efecte d’aquestes en els
incendis forestals. Per això, amb l’objectiu de
fer un seguiment i una avaluació ecològica
dels tractaments que es duen a terme en les
aclarides de plançoneda, el CREAF, mitjançant
un conveni amb la Diputació de Barcelona, ha
realitzat diferents estudis:
– Seguiment dels efectes de les restes de
tallada en aclarides de plançoneda de pi
blanc sobre la humitat del sòl, el desenvo·
lupament del sotabosc i el creixement de
l’arbrat.
– Anàlisi de l’impacte de les aclarides de plan·
çoneda a la província de Barcelona en la
prevenció d’incendis i provisió de diferents
serveis ecosistèmics.
– Avaluació dels efectes de les actuacions de
millora forestal en plançonedes i boscos
mixtos sobre els models de combustible i
comportament potencial del foc a escala de
paisatge.
Mitjançant aquestes estudis es pretén avaluar
els efectes de la presència de restes de tallada
en la humitat del sòl, el desenvolupament
de sotabosc, el creixement de l’arbrat, deter·
minar la dinàmica de descomposició segons
la mida de les diferents fraccions presents,
així com analitzar els canvis de combustible
fruit de les actuacions realitzades des de
l’OTPMIFDA.
Des de l’any 2003, el CREAF realitza el segui·
ment de la dinàmica de descomposició de
les restes de tallada procedent d’aclarides
de plançoneda provinents dels incendis de
1982,1986 i 1994; en aquest sentit els resultats
han estat els següents:
– El pes sec de les restes disminueix ràpida·
ment el primer any després de la tallada i
posteriorment s’alenteix progressivament.
Aproximadament en quatre anys s’observa
que, en les plançonedes més joves, el pes
de les restes s’ha reduït un 50%, a causa
de la ràpida descomposició de les acícules i
branques de menor diàmetre (Figura 5).
– La humitat del sòl és un 10% superior
en aquelles zones on s’han mantingut les
restes de tallada sobre el terreny respecte
zones sense restes (Figura 6).

Fotografia 6. Detall de les restes llenyoses de la finca Can
Vallès (Sant Martí Sarroca).
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Figura 5. Relació del pes sec de les restes en funció dels
anys. Font: Palmero i Espelta (2017)

Per tant, es pot concloure que les restes de
tallada afavoreixen una major humitat del sòl,
un major creixement dels arbres i un menor
creixement en alçada del sotabosc. Tenint en
compte que les restes de tallada, en la majoria
dels casos, no generen cap valor comercial i,
per contra, retirar o triturar-les incrementa
molt els costos d’execució, implica que si es
retiren o es trituren es reduirà la superfície
forestal que podria ser millorada i el nombre
de beneficiaris potencials. Ara bé, per tal de
generar menys restes i de menys grandària és
recomanable fer les aclarides de plançoneda
quan abans millor (10-12 anys) i sempre deixar
les restes trossejades i en contacte amb el sòl
(Palmero i Espelta, 2017).

0

Amb
restes

Sense
restes

Tractament

Figura 6. Percentatge d’humitat al sòl en les zones on s’han
tret les restes del sòl i on s’han deixat. Font: Palmero i Espelta (2017)

– El creixement de l’arbrat i desenvolupament del sotabosc és un 20% superior en
aquelles zones on es van deixar les restes,
probablement degut a la major humitat del
sòl (Figura 6). Referent al desenvolupament
del sotabosc, el primer any de seguiment
no es mostra massa incidència en el recobri·
ment arbustiu, però s’ha detectat que amb
la presència de restes el creixement en alça·
da del sotabosc ha estat un 10% inferior.
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RESUM
L’Índex d’Avaluació de la Biodiversitat Potencial de Catalunya (IBPC) és una eina
de suport a la planificació i la gestió forestal, pensada per a facilitar la integració
de criteris de conservació de la biodiversitat en boscos gestionats amb altres
objectius preferents. L’IBPC permet, de forma ràpida i senzilla: i) calcular el
potencial per allotjar biodiversitat d’un rodal, i ii) identificar les variables sobre
les quals orientar la gestió per a conservar/augmentar la biodiversitat existent.
A l’article s’expliquen els 12 paràmetres que formen part de l’índex i com obtenir-los. L’aplicació de l’Index s’il·lustra amb un cas pràctic en què es calcula
l’IBPC de tres rodals de pinassa del Solsonès de característiques contrastades
i pels quals es discuteixen les recomanacions de gestió orientades a conservar/
augmentar la biodiversitat potencial de cada rodal.

Antecedents
Malgrat la gran complexitat de relacions
biològiques existents en un ecosistema, és
possible identificar les variables clau i les
dinàmiques que influeixen de manera més
significativa en la biodiversitat de les nostres
forests. Moltes d’aquestes variables clau són
modificables amb la gestió forestal, el que
posa de manifest el paper crucial d’aquesta
gestió en la conservació de la biodiversitat.
És a partir d’aquesta idea –l’existència de vari·
ables clau i la rellevància de la gestió– que s’ha
concebut l’Índex d’Avaluació de la Biodiversitat
Potencial dels Boscos de Catalunya (IBPC).
L’objectiu de l’IBPC és transformar en una
eina pràctica el complex coneixement existent
sobre conservació de la biodiversitat per a què
pugui ser integrat en la presa de decisions de
planificació i gestió forestal.
El propòsit final és contribuir, tant a augmen·
tar la biodiversitat dels ecosistemes forestals
gestionats com a posar en valor clarament el
servei ambiental que ofereixen.

Què és i quin és l’objectiu
de l’IBPC
L’objectiu de l’IBPC és permetre a l’usuari/ària
conèixer la capacitat que té un determinat
rodal arbrat d’acollir biodiversitat i com pot
contribuir a millorar-la amb la gestió.

L’IBPC és:
– Un INDEX: eina simple d’avaluació i suport
a la gestió. Es basa en l’avaluació indirecta,
a partir de variables estructurals del rodal,
utilitzades habitualment en la gestió fores·
tal, per a les quals s’han definit llindars
concrets, a partir del coneixement existent.
– de BIODIVERSITAT: avalua la diversitat d’es·
pècies des d’un punt de vista global, no se
centra en hàbitats o espècies particulars,
tot i que les té en compte. No avalua biodi·
versitat genètica ni ecosistèmica.
– POTENCIAL: avalua la capacitat d’acollida
de biodiversitat d’un rodal en funció de la
seva composició, estructura i context. No
avalua la biodiversitat real, que requeriria
d’inventaris complexos i de coneixement
específic.
– dels BOSCOS de CATALUNYA: s’ha consi·
derat un sol índex aplicable a les diferents
formacions i dominis biogeogràfics del país,
amb matisos que es tenen en compte en la
interpretació del resultat.
L’IBPC és una eina que s’aplica a escala de
rodal i té la voluntat de sumar i complementar
altres aproximacions basades en la conserva·
ció d’hàbitats específics i d’espècies forestals
d’interès.
L’IBPC permet, de forma ràpida i senzilla:
1 calcular el potencial per allotjar biodiversi·
tat d’un rodal arbrat, i
2 identificar les variables concretes sobre les
quals orientar la gestió forestal per tal
d’avançar cap a aconseguir aquest potencial.
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La repetició periòdica del càlcul de l’IBPC en
un mateix rodal permet valorar l’evolució de
l’estat del rodal i la sostenibilitat ambiental de
la seva gestió.
Ha estat elaborat a partir de: a) Coneixement
sobre les relacions estructura-biodiversitat
obtingut al Programa de seguiment de la
biodiversitat dels boscos de Catalunya 20032011 (BIBOCAT), que van nodrir la 1a versió de
l’Index (Fernandez et al., 2013); b) Treball de
testatge a camp i avaluació de la 1a versió de
l’IBPC dut a terme entre els anys 2013 i 2016,
i c) Treball en xarxa amb experts nacionals i
internacionals, al llarg del 2017.
L’estructura final de l’IBP de Catalunya (IBPC)
s’ha revisat d’acord amb la proposta de l’Index
de Biodiversitat Potencial (IBP) publicat pel
Centre National de la Propriété Forestière a
França (Gonin et al., 2015).

Estructura de l’IBPC
L’IBPC es basa en l’anàlisi de 12 factors, agru·
pats en dos blocs:
A) BLOC CONTEXT (5 factors), que recull infor·
mació lligada al context del rodal i/o al seu
entorn.
1 Estructura de l’espai (valoració del paisat·
ge en un radi d’1km).
2 Relleu i orografia (valoració del paisatge
en un radi d’1km).
3 Continuïtat temporal del bosc.
4 Elements aquàtics (elements a l’interior o
vorejant el rodal).
5 Elements rocosos (elements a l’interior o
vorejant el rodal).
Els tres primers factors fan referència al grau
de complexitat del paisatge que envolta
el rodal ja sigui en l’espai (considerant que
una orografia més variada o un paisatge en
mosaic allotja potencialment més espècies de
flora i fauna) o en el temps (considerant que
els boscos més antics presenten un sòl i unes
característiques estructurals més riques quant
a la capacitat d’allotjar biodiversitat). Els dos
darrers fan referència a dos tipus d’elements
(aquàtics i rocosos) que allotgen una diversitat específica d’aquests ambients i que no es
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donaria si no hi fossin, ja sigui al rodal avaluat
o als seus voltants.
B) BLOC GESTIÓ (7 factors), que recull infor·
mació lligada a les característiques pròpies de
la massa forestal, modificables amb la gestió.
1 Estructura vertical de la vegetació.
2 Estructura horitzontal del rodal (espais
oberts).
3 Composició i diversitat dins els estrats.
4 Arbres vius portadors de microhàbitats.
5 Arbres vius grans.
6 Fusta morta gran en peu.
7 Fusta morta gran al sòl.
Els tres primers factors fan referència a la
complexitat estructural del rodal; com més
complex més oportunitat per allotjar diferents espècies. Els quatre darrers factors fan
referència a elements clau de boscos d’evolució natural, els quals s’ha comprovat que
són els que més aporten a la major diversitat
existent als boscos madurs (Kraus i Krumm,
2013). Si s’aconsegueix mantenir aquests ele·
ments en boscos gestionats, s’augmenta enor·
mement la capacitat d’allotjar biodiversitat
al rodal, especialment d’aquelles espècies
que depenen d’aquests elements en algun
moment del seu cicle vital.
Per a cadascun dels 12 factors es defineixen
tres estats (poc, mitjanament o molt favorable
per allotjar biodiversitat) i a cadascun d’ells
se li atorga un valor numèric (0, 2 o 5 punts).
L’aplicació de l’IBPC consisteix a avaluar en
quin d’aquests tres estats es troba el rodal
estudiat, per a cada factor.

Fitxa de camp i Protocol
d’obtenció de dades
Fitxa de camp
Vegeu Figura 1, on es detallen els llindars con·
siderats a cada paràmetre i la seva valoració.
Protocol d’obtenció de dades
Per tal d’identificar els factors proposats a l’ín·
dex cal recórrer la totalitat del rodal (alguns
factors s’han de referenciar a la totalitat del
rodal) i realitzar un inventari per transsecte
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– Transsecte parcial, recomanat en rodals >
3-4 ha: Superfície mostrejada = longitud del
transsecte x distància de visibilitat x 2. Com
a mínim s’ha de mostrejar un 15% de la
superfície del rodal i un mínim d’1 hectàrea
(traç discontinu blau).

referenciant la superfície de mostreig (alguns
factors s’han de donar per hectàrea).
El transsecte de mostreig proposat pot ser
(Figura 2):
– Transsecte total, recomanat en rodals <3-4
ha: superfície mostrejada = superfície rodal
(traç continu vermell).

Paràmetres que s’avaluen a nivell
de tot el rodal
Presencia d’elements rocosos
Presència d’elements aquàtics
Espècies arbòries i arbustives
% de superfície corresponent a ambients oberts

Paràmetres que cal referenciar a la superfície
mostrejada (dades/ha)
Arbres vius portadors de microhàbitats
Arbres vius grans
Fusta morta en peu
Fusta morta al sòl

FITXA DE CAMP DE L'INDEX DE BIODIVERSITAT POTENCIAL DE CATALUNYA (IBPC)
DADES GENERALS
RODAL
Unitat de gestió (IOF o nom forest):

Rodal o coordenades:

Municipi i Comarca:
Data i autor fitxa:

Superfície rodal (ha):
Formació forestal:

Mostreig: Transsecte lineal*
Dist.
visibilitat
(m):

Long (m):

Sup. Mostrejada (ha)

*si es un transecte total (no parcial) la superficie mostrejada coincideix amb la del rodal

IBPC-CONTEXT
1. Estructura de l'espai (valoració del paisatge en l'entorn d'1km)

2. Relleu i orografia (valoració del paisatge en l'entorn d'1km)

Figura 1. Fitxa de camp

Antropitzat: abundància d'infraestructures d'origen humà.
Continu: masses forestals continues.
Mosaic: alternança d’espais oberts, deveses, pastures, camps, etc.

0
2
5

Pla i homogeni: sense canvis altitudinals i d’orientació.
Heterogeneïtat reduïda: amb alguns canvis altitudinals i d’orientació.
Heterogeneïtat elevada: amb importants canvis altitudinals i d’orientació.

0
2
5

3. Continuïtat temporal del bosc (es pot utilitzar ortofoto 1956-57, observació feixes, arbres vells, etc.)

Bosc recent: posterior a 1956-57.
Bosc de principis del segle XX.
Bosc del segle XIX.

0
2
5

4. Ambients aquàtics (elements a l'interior o vorejant el rodal)
Fonts i afloraments d'aigua
Rius (>8m)
Rierols
Llacs, estanys o llagunes
Petits cursos d'aigua (1-8 m)
Torberes

Absència d’aquests elements.
Presència d’un element.
Presència de 2 o més elements.

0
2
5

5. Ambients rocosos (elements a l’interior o vorejant el rodal amb una superfície acumulada per element >20m2)
Lloses, grutes i coves
Afloraments puntuals de roca
Acumulacions naturals de pedres
Grans roques
Parets de pedra seca (>20m)

Absència d’aquests elements.
Presència d’un element.
Presència de 2 o més elements.

0
2
5

Un estrat.
Dos estrats.
Tres estrats.

0
2
5

Inexistents.

0
2
5

IBPC-GESTIÓ
6. Estructura vertical de la vegetació: Per considerar un estrat com a present ha de tenir un recobriment ≥20% (en cas de pertorbació ≥10%)
Estrats existents:
Vol superior
Subvol
Estrat arbustiu
7. Espais oberts (clarianes dins del rodal (bosquets, tallades de regeneració, etc.) i ecotons de vora (marges pasturats o amb matollar)
Sup. Clarianes (ha):
Long. ecotons vora (km):

Ocupen menys de l’1% o més del 5% de la superfície del rodal.
x2

Ocupen entre l’1 i el 5% de la superfície del rodal.

% rodal:

Sup. (ha):

8. Composició i diversitat dels estrats
Especies presents:

Massa pura o presència d’espècies exòtiques invasores.
Massa mixta o massa pura amb 2 espècies arbòries acompanyants.
Presència de 5 o més espècies arbòries; la situació anterior amb presència
significativa d’espècies arbòries o arbustives productores de fruit carnòs.

Espècies amb fruit carnòs:
Espècies exòtiques invasores:

0
2
5

9. Arbres vius portadors de microhàbitats (comptar un màxim de 2 arbres/ha per cada tipus de microhàbitat)
Num. Total peus/ha
Cavitat d'ocells (≥4cm)
Cavitats dels contraforts de les arrels (≥10cm)
Fusta sense escorça (sense podridures) (>600cm2)
Cavitats evolutives en tronc o branques (≥10cm)
Dendrotelms: Cavitats que poden contenir aigua (≥15cm)
Ferides de llamps o foc

Num. Total

peus/ha

Escletxes o escorça desenganxada fent refugi
Fongs (≥10cm)
Flux de saba fresca (sense resina)
Fusta morta a capçada (>20%; D≥15cm i L≥50cm)
Nius (especialment de grans aus)
Lianes o vesc (>25%)

Inferior a 1 peu/ha.
Entre 1 i 5 peus/ha.
6 peus/ha o més.

0
2
5

Inferior a 1 peu/ha.
Entre 1 i 4 peus/ha.
5 peus/ha o més.

0
2
5

Inferior a 1 peu/ha.
Entre 1 i 2 peus/ha.
3 peus/ha o més.

0
2
5

Inferior a 1 tronc/ha.
Entre 1 i 2 troncs/ha.
3 troncs/ha o més.

0
2
5

Suma

10. Arbres vius grans (CD45 o superior)
Num. Total

peus/ha

11. Fusta morta gran en peu (arbres sencers, estaques i soques de ≥1m de longitud i CD≥25)
Num. Total
peus/ha

12. Fusta morta gran al sòl (troncs de ≥1m de longitud i CD≥25)
Num. Total

peus/ha

VALORACIÓ DE L'IBPC
Croquis transsecte
(si no es fa track digital)

VALORACIÓ DE L'IBPC-GESTIÓ

SUMATORI CONTEXT:
SUMATORI GESTIÓ:

Situació general

35

%

Zones de qualitat baixa i espècies que mai
assoleixen dimensions grans

26

%

Observacions:

Figura 2. Representació
gràfica dels dos tipus de
transsecte.
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Un cop entrenat l’ull, l’avaluació de l’IBPC
d’un rodal no hauria de suposar més de 20
minuts. Cal fer èmfasi, en que els valors de
l’índex ja tenen en compte que no es farà
un inventari exhaustiu, sinó aquell que el
gestor/a serà capaç de reconèixer a ull nu.

Valoració dels factors de l’Índex
Per valorar els 5 factors de context (BLOC
CONTEXT), prèviament a la visita a camp s’ha
de consultar la informació cartogràfica dispo·
nible (ortofotos actuals i de 1945-56, mapes
topogràfics, etc.). En el cas dels elements
aquàtics i rocosos, la cartografia pot donar
una idea general però cal concretar la seva
presència durant l’inventari.
Per valorar els 7 factors de gestió (BLOC
GESTIÓ) durant l’inventari cal tenir en compte
els següents aspectes, per a cadascun d’ells:
– Estructura vertical de la vegetació. Anotar
quins dels tres estrats considerats a l’IBPC
(vol, subvol o matollar) s’observen. En
estructures irregulars, es considera que hi
ha vol i subvol. En el global de les ano·
tacions, cada estrat ha de representar un
mínim del 20% de recobriment per ser con·
siderat (o 10% si hi ha hagut pertorbació).
– Estructura horitzontal (espais oberts).
Anotar la superfície de clarianes i vores
amb conreu/pastura/matollar. En el cas de
vores, la superfície es calcula utilitzant una
amplada estàndard de 2 m (per exemple,
35 m lineals de vora correspon a 70 m2).
– Composició i diversitat d’estrats. Anotar
totes les espècies arbòries presents, les
espècies (arbòries i arbustives) productores
de fruits carnosos i les espècies exòtiques
invasores, en la totalitat del rodal.
– Arbres vius portadors de microhàbitats
(Figura 3). Pot ser el paràmetre més nou
per a un gestor forestal. Els microhàbitats
són nínxols ecològics presents en arbres
vius que actuen de substrat, d’aliment, per
brostejar, per fer niu, etc., per a una gran
varietat d’espècies (vertebrats i inverte·
brats, plantes i fongs epífits, espècies sapro·
xíliques...). Són vitals, en algun moment del
seu cicle, per moltes espècies especialistes
de flora i fauna forestal. Per al propòsit de
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l’Index s’han considerat els següents micro·
hàbitats (Figura 3):
· Cavitats d’ocells, per exemple, de picot
(≥4 cm)
· Cavitats evolutives de tronc o arrels, o
branques mortes buides (≥10 cm)
· Dendrotelms: cavitats de tronc o arrel
que poden contenir agua (≥15 cm)
· Escorça amb esquerdes que formin refu·
gi (butxaques)
· Fusta sense escorça ni podridures (>600
cm2)
· Fusta morta en capçada (>20% en volum
de capçada; o presència de branques
mortes de diàmetre ≥ 15 cm y longitud ≥
50 cm)
· Fongs epífits ( ≥ 10 cm)
· Lianes o vesc ( > 25% de l’arbre)
· Nius (especialment de grans aus)
· Ferides de llamp o foc
– Cal anotar el nombre total de cadascun dels
microhàbitats que s’observin al llarg del
transsecte (pot ser que un arbre en tingui
més d’un). En el sumatori final es té en
compte un màxim de 2 micohàbitats del
mateix tipus per hectàrea, per tal de donar
més pes a aquells que són més singulars
dins el rodal.
– Arbres vius grans. Anotar tots els arbres
vius amb diàmetre normal per sobre 42,5
cm (CD 45) en la superfície mostrejada
(Figura 4).
– Fusta morta gran en peu. Anotar tots els
arbres sencers i estaques amb diàmetre
normal superior a 22,5 cm (CD 25) i soques
d’altura superior a 1 metre, en la superfície
mostrejada (Figura 4).
– Fusta morta gran al sòl. Anotar tots els
troncs amb diàmetre normal superior a 22,5
cm (CD 25) i longitud superior a 1 metre en
la superfície mostrejada.
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Cavitats d’ocells

Cavitats evolutives de tronc o arrels

Escorça formant refugi

Nius

Fusta sense escorça

Lianes

Fongs epífits

Dendrotelms

Fusta morta en capçada

Ferides de llamp o foc

Figura 3. Imatges dels principals microhàbitats considerats a l’IBPC.

Figura 4. Arbust amb fruit carnós (esquerra), arbre mort gran (centre) i arbres vius grans (dreta).
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Valoració de l’IBPC
Un cop avaluat el valor de cada factor, es dóna
el sumatori directe dels valors obtinguts per
als 5 factors de context i per als 7 factors de
gestió. Per al bloc “GESTIÓ” es dóna, a més,
el percentatge que representa aquest suma·
tori respecte la capacitat màxima d’allotjar
biodiversitat d’aquell rodal (considerant com
a màxim 35 punts= 7factors x 5punts), per tal
de tenir una idea del marge de millora exis·
tent mitjançant l’aplicació d’una determinada
gestió. Per a rodals de baixa qualitat d’estació
i espècies que difícilment assoleixen grans
dimensions (servera, blada,..) s’ha considerat
un potencial màxim de 26 punts.
La representació gràfica del resultat del bloc
“GESTIÓ” permet identificar ràpidament els
factors clau sobre els quals es pot actuar per
mantenir o millorar el seu valor a mitjà o llarg
termini.

– Rodal regular de regenerat jove (30 anys) i
molt dens.
– Rodal regular adult, en estadi d’última acla·
rida prèvia a la posada en regeneració.
– Rodal irregular.

Aplicació i resultats
A) Bloc CONTEXT
Es fa una valoració pels tres rodals ja que són
colindants entre ells. Es realitza una primera
revisió cartogràfica a l’oficina, que s’acaba
confirmant amb una visita a camp. Els rodals
estan envoltats de masses forestals, però en
l’entorn (radi d’1 km des del centre de la
finca) s’observen abundants camps de conreu
(Figura 5) creant un paisatge en mosaic. El
relleu de l’entorn dels rodals avaluats té una
heterogeneïtat reduïda (amb suaus canvis
altitudinals i d’orientació).
Segons la ortofotografia de 1956-57, en
aquell moment els rodals ja estaven poblats
per vegetació forestal (Figura 5), però l’exis·
tència actual d’antigues feixes fa pensar que
aquest bosc de pinassa deu datar de principis
del segle XX.

Figura 4. Representació gràfica de l’IBPC.

En els rodals i/o al seu entorn immediat no
s’observen elements d’aigua. Durant la visita
a camp es confirma la inexistència d’elements
aquàtics però es constata la presència d’aflo·
raments puntuals de roca amb una superfície
acumulada superior a 20 m2.
Amb tot això, l’IBPC pel bloc context, per als 3
rodals, dóna un valor d’11.
B) Bloc GESTIÓ

Exemple: Aplicació de
l’IBPC a un bosc de
pinassa en diferents
estadis
A la finca de “El Solà” (Castellar de la Ribera;
Solsonès), ubicada a la Zona d’Especial
Conservació (ZEC) de la Ribera salada, s’ha
aplicat l’IBPC en 3 rodals de pinassa gestionats periòdicament i de característiques
diferenciades:

XXXV

JTS

EMILI GAROLERA

A cadascun dels rodals, de superfície inferior a
les 3 hectàrees tots tres, s’han realitzat transsectes totals amb els resultats de la Taula 1:
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Figura 5. Ortofotografia de 2017 (esquerra) de l’entorn de la finca i ortofotografia del 1956 (dreta).

Taula 1. Descripció i resultats de l’IBPC a cadascun dels tres rodals.

Rodal regular jove

Rodal regular adult

Massa monoespecífica (4000 peus/
ha) i d’un sol estrat, sense peus de
diàmetre > 45 cm; sotabosc < 20
%. 1,6 peus amb microhàbitats/ha.
Hi ha fusta morta al sòl però tota
inferior als 25 cm de diàmetre. Clarianes en un 1,5% de la superfície.

Massa monoespecífica (1300
peus/ha) i d’un sol estrat sense
peus de pinassa de diàmetre >
45 cm, però sí de roure (tot i que
< 1 peu/ha). Sotabosc < 20 %.
Presència d’espècies productores
de fruit carnós, arbòries i arbustives. 1,8 arbres amb microhàbitats/
ha. Hi ha fusta morta de petites
dimensions i 2 troncs /ha morts al
sòl de > 25 cm de diàmetre.

IBPC = 6 (17%)

IBPC = 11 (35%)

Rodal irregular
Massa monoespecífica (1.100 peus/
ha) amb presència de > 5 peus/ha de
roures i pins de diàmetre > 45 cm,
i individus aïllats d’altres espècies
arbòries. Arbrat en estrats de diferent
edat i sotabosc abundant en claps.
Presència d’espècies productores
de fruit carnós, arbòries i arbustives.
Presència d’11 arbres amb microhàbitats/ha; 2 troncs morts al sòl de >
25 cm de diàmetre/ha. Fusta morta
en peu però de diàmetre < 25 cm.
4% de la superfície són clarianes.
IBPC= 27 (77%)
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Recomanacions de gestió a partir
dels resultats de l’IBPC
Per al bloc CONTEXT, l’acció directa del pro·
pietari o gestor forestal és reduïda. En aquest
cas, únicament es podria recomanar que, en la
mesura en que se’n sigui responsable, es pro·
curi conservar el paisatge en mosaic i els ele·
ments rocosos (p.e. murs de pedra) i, en el cas
de que desitgi realitzar alguna rompuda, que
no la dugui a terme sobre els rodals arbrats
de més antiguitat, de sòl forestal més madur.
Pel que fa al bloc GESTIÓ, els criteris a introduir en el moment en que es vagi a gestionar
cadascun d’aquests rodals, si es vol conservar
i/o augmentar la biodiversitat del rodal, es
mostren a la Taula 2.

Interpretació dels resultats
Tant al rodal adult com a l’irregular, la pre·
sència de peus de roure de grans dimensions
presents al rodal, és la que aporta més valor
a la biodiversitat, en tant que arbres grans i
portadors de diversos microhàbitats. Aquests
roures, que s’han anat mantenint al llarg dels
anys són l’exemple del valor que té poder
identificar i mantenir ara en les aclarides i
estassades, els elements que aportaran major
biodiversitat en el futur.
Si l’objectiu és augmentar la biodiversitat a
curt termini, a més de mantenir els elements
singulars, cal fer una gestió activa per aquest
fi, que inclou les següents accions:
– La generació de fusta morta ja sigui en peu
i a terra. Això vol dir: i) Matar arbres, però
que quedin en peu, per exemple, anellant-los
(Figura 6); ii) tallar arbres deixant soques altes
(> 1 metre); i iii) deixar arbres tallats a terra,
enlloc de desemboscar-los tots.

Taula 2. Recomanacions de gestió a cada rodal, a partir dels resultats de l’IBPC.

Rodal regular jove

Rodal regular adult

Rodal irregular

IBPC= 6 (17%)

IBPC = 11 (35%)

IBPC= 27 (77%)
- A les aclarides, conservar:

- A les aclarides, conservar:
- A les aclarides, conservar:
tots els peus amb
microhàbitats detectats
(algunes lianes grans, peus
amb cavitats d’arrel)

tots els peus amb microhàbitats
detectats (roures amb branques mortes, algunes lianes grans, pinasses
amb cavitats d’arrel) i els que ho
puguin ser en el futur.
tots els peus de > 45 cm (roures) detectats, encara que siguin <
1peu/ha.

els individus de les
espècies acompanyants, Els individus de les espècies
i afavorir-los.
acompanyants i afavorir-los.
– No estassar.

- Mantenir les claria- – Generar fusta morta de grans
nes existents (si no n’hi ha dimensions en peu
altres a prop).
- mitjançant l’anellament d’un
- En aquest estadi no es
mínim de 3 peus/ha de > 25
pot generar fusta morta de cm i/o soques de > 1 m de longitud
grans dimensions.
– i al terra, deixant un mínim de
3 troncs/ha > 25 cm al rodal (p.ex.
els de pitjor qualitat).

XXXV

JTS

EMILI GAROLERA

un mínim de 6 peus/ha de peus amb
microhàbitat, sobretot els més singulars al rodal. A la pràctica vol dir, conservar
tots els roures (presenten peus amb cavitat
de picot, branques buides, xancres,..) i aquells
individus de pinassa amb dendrotelms, escorça retirada en butxaca i els que presenten
lianes més grans.
Els individus de les espècies acompanyants i afavorir-los.
la fusta morta en peu i a terra existent
de majors dimensions (encara que no
arribi als 25 cm de diàmetre).
– Estassades selectives mantenint un
recobriment > 20 % i conservant les espècies
productores de fruit carnós.
– Generar fusta morta en peu de grans
dimensions- mitjançant l’anellament
d’un mínim de 3 peus/ha de > 25 cm
i/o soques de > 1 m de longitud – i al terra,
deixant un mínim d’1 tronc/ha > 25 cm
al rodal (ja que ja n’hi ha d’existent).
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– Obrir clarianes per afavorir l’entrada d’al·
tres espècies arbrades o de matollar.
– Avançar cap a la presència de tres estrats
(buscant la irregularitat o un subvol, i efec·
tuar estassades selectives).

– En la tria dels llindars, s’ha optat per valorar
la presència dels elements més significatius
de cara a mantenir la biodiversitat més
temps (arbres grans de > 42,5 cm de dià·
metre, fusta morta > 22,5 cm de diàmetre,
microhàbitats més grans) encara que sigui
en menor nombre (la valoració màxima es
dóna a la presència d’entre 3 i 6 arbres/ha
d’aquestes característiques). Això fa que,
actualment en molts rodals gestionats, tot i
que hi hagi presència, per exemple, d’arbres
de 35-40 cm o fusta morta de petites dimen·
sions, els valors obtinguts a l’índex siguin
baixos. Malgrat això, es prefereix mantenir
els llindars alts fixats com a objectiu a asso·
lir, per això en les recomanacions de gestió,
cal tenir en compte mantenir també aquells
elements que, en un futur, seran singulars.

Figura 6. Pinassa anellada al rodal regular adult per a
generar fusta gran morta en peu.

– Tant els paràmetres triats com els llindars
fixats (diàmetres, nombre de peus/ha a dei·
xar) s’han basat en coneixement existent i les
característiques generals de les espècies arbra·
des de Catalunya. Atesa la gran varietat de
formacions existents, ens plantegem analitzar
més en detall les particularitats de cadascuna
d’elles per poder oferir una interpretació més
acurada dels resultats obtinguts.

Els costos extres derivats de l’aplicació d’aques·
tes mesures, en el marc del LIFE PINASSA, han
estat al voltant d’un 10 % i són els derivats del
marcatge previ i l’anellament. El manteniment
d’arbres grans i amb microhàbitats no ha supo·
sat cap merma en el rendiment de la tallada.
En el cas del rodal jove, on no hi ha arbrat
superior als 22’5 cm de diàmetre ni presència
d’altres espècies, el valor de l’index no es pot
augmentar a curt termini. En aquest rodal,
per tant, no es planteja generar artificial·
ment fusta morta, sinó que s’opta per esperar
l’evolució del rodal cap a un estadi de major
maduresa. Així, quan es valora on cal actuar
activament per augmentar la biodiversitat
en boscos regulars, cal preguntar-se: quin és
l’estat de maduresa del rodal? Quin és el seu
entorn? Hi ha altres rodals més biodiversos
aprop? On cal esmerçar esforços?

Consideracions finals
sobre l’aplicació de l’IBPC
– En general, l’objectiu mínim a plantejar-se,
ha de ser mantenir el valor de l’IBPC un cop
efectuada la gestió. Això vol dir, mantenir
els elements identificats que aporten major
valor. La identificació d’aquests elements
per part del gestor/a ja és un primera apor·
tació de l’índex.
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RESUM
Els ens locals i EMD’s de Catalunya són propietaris de nombroses forests,
procedents d’antics comunals i molts d’ells declarats d’Utilitat Pública pels
seus valors naturals. La forest Muntanya de Sant Bernabè, al Ripollès, n’és un
exemple; en aquest cas veurem una gestió forestal destinada a transformar
gradualment antigues zones de pastura en zones arbrades estructurades que
permeten optimitzar els usos de la forest.

Boscos públics a
Catalunya

Qui gestiona els boscos
públics?

A Catalunya hi ha unes 508.000 ha de superfí·
cie forestal de gestió pública, propietat d’ens
locals, de la Generalitat de Catalunya, o bé
formant part de forests privades consorciades
o amb convenis. D’aquestes forests públiques,
el gruix més important correspon a entitats
locals: ajuntaments, entitats municipals des·
centralitzades (EMD) i altres ens (diputacions,
consells comarcals..), que suposen pràctica·
ment el 80%. Moltes d’elles provenen d’an·
tigues forests comunals, propietat del comú
dels veïns, que van ser progressivament ads·
crites als municipis.

La gestió dels boscos públics és responsabi·
litat de l’administració que n’és propietària.
Tanmateix, en el cas de les forests d’UP, la
gestió tècnica és tutelada per l’administració
forestal a través dels mecanismes establerts
per la legislació.

Aquests terrenys de naturalesa pública gene·
ren molts beneficis a la societat i, per tant,
han d’ésser conservats i millorats en la mesura
del possible. Per la importància de les seves
funcions, alguns són declarats d’utilitat públi·
ca (UP) mitjançant un expedient previ instruït
per l’Administració forestal d’ofici o a instàn·
cia de l’entitat propietària (article 11 de la Llei
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya),
i passen a formar part del Catàleg de Forests
d’UP de Catalunya. Els objectius de la decla·
ració d’UP són variats, com ara garantir la
protecció del terreny per evitar processos ero·
sius, obtenir productes forestals de qualitat,
fer compatible la protecció del terreny amb
la producció agrícola i forestal o contribuir al
foment del lleure en contacte amb la natura.
Actualment, a Catalunya el 77% de les forests
públiques formen part del Catàleg d’UP i això
representa una xifra molt elevada de fins a
420.000 ha.

A les forests d’UP de propietat local, els ajun·
taments que disposen d’un facultatiu forestal
poden realitzar directament la gestió tècnica
del seus terrenys; en cas contrari, l’adminis·
tració forestal l’assumeix subsidiàriament a
través de convenis. Aquesta premissa permet
plantejar-se una sèrie de possibles casos, que
són els que es troben actualment a Catalunya.
A banda, hi ha els boscos propietat de la
Generalitat de Catalunya (97.000 ha) que
són gestionats directament pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARP).
La gestió directa de les forests UP de propietat
local a través d’un facultatiu propi és el cas
més excepcional, ja que comporta una dedi·
cació i unes despeses difícils d’assumir íntegra·
ment per un ajuntament en solitari.
En aquest sentit, existeix una fórmula de gestió
basada en convenis entre els ajuntaments i el
DARP. Aquests convenis garanteixen un asses·
sorament als ajuntaments en matèria forestal
per part del personal del DARP (defensa de la
propietat, recolzament en planificació, direc·
ció d’obres forestals, etc.), i alhora permeten
la gestió conjunta de les forests locals amb les
de la Generalitat. Actualment s’han signat a
tot el país prop de 100 convenis entre el DARP
i els ajuntaments, fet que es tradueix en una
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superfície de gestió de més de 180.000 ha
de forests públiques gestionades sota aquest
model.
Un altre tipus de model seria l’exemple del
Ripollès: els 19 ajuntaments de la comarca han
signat un conveni amb el Consorci d’Espai d’In·
terès Natural del Ripollès (en endavant, CEINR)
sota l’empara de la Llei 6/1988, de 30 de març,
forestal de Catalunya amb el qual es delega la
gestió forestal de les forests locals. Aquest model
ja fa més de 12 anys que funciona a la comarca.

Ajuts a la Gestió Forestal
Sostenible dels boscos
públics
Com ja s’ha esmentat, els boscos públics i sobre·
tot els d’UP, requereixen una especial cura atès
el volum de béns i serveis que ofereixen, així
que la Generalitat ha desplegat unes línies
d’ajudes per fomentar les millores forestals. Es
tracta dels Ajuts de Gestió Forestal Sostenible
inclosos dins del Programa de desenvolupa·
ment rural (PDR) per al període 2014-2020,
amb cofinançament de fons europeus FEADER.
Sovint, en els boscos públics, cal emprendre
actuacions que no generen ingressos moneta·
ris immediats sinó que generen retorns a mig i
llarg termini en forma de beneficis ambientals i
millores dels boscos. Cal remarcar que la gestió
sostenible ha d’incloure les millores forestals
que permetin el manteniment de la salut dels
ecosistemes forestals, la persistència del bosc,
la producció de béns i serveis a llarg termini, la
prevenció de riscos, la conservació de la biodi·
versitat i el desenvolupament socioeconòmic.
Com a objectius dels ajuts que s’atorguen es
pot esmentar: l’arranjament de camins i pistes
forestals, la seva obertura, les estassades, les
aclarides no comercials, les podes, la compra
de maquinaria forestal, etc.
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Cas del Ripollès. Quina
forest visitarem?
El Ripollès es una comarca amb una alta pre·
sència de forests públiques de propietat local,
amb unes 19.000 ha repartides en 62 forests,
amb un 82% de superfície ordenada. Moltes
han estat històricament boscos, però d’altres
corresponen a zones recentment arbrades
provinents d’antigues pastures que havien
substituït els boscos originals i que fa algunes
dècades van ser repoblades.
La gestió silvícola de les zones repoblades, per
tal d’aconseguir la seva evolució a boscos estruc·
turats o a zones de devesa en equilibri amb el
medi, és un repte tècnic silvícola. En aquest cas
visitarem actuacions dissenyades per tal d’acon·
seguir aquests objectius a la Muntanya de Sant
Bernabé, al municipi de Vilallonga de Ter.

La Muntanya de Sant
Bernabé (CUP G-51)
La forest, propietat de l’Ajuntament de
Vilallonga de Ter, va ser declarada d’utilitat
pública l’any 1969, i prèviament havia estat
delimitada (any 1965) i fitada (any 1966). Té
una superfície total de 456 ha, de les quals un
total de 330 ha corresponen a superfície arbra·
da (72%), mentre que la resta són pastures.
Gran part de la forest (348 ha) està inclosa a la
Reserva Nacional de Caça de Freser-Setcases, i
hi ha una petita superfície (3,7 ha) dins l’espai
natural de Serra Cavallera (Xarxa Natura 2000).
Es troba ubicada a l’estatge montà i subalpí,
amb una altitud màxima de 1.988 m en la ves·
sant oest, fins els 1.280 m en la part inferior. El
pendent mitjà del terreny oscil·la entre el 25%
i el 40% segons les zones. El bosc es troba
format principalment per masses de pi negre
(53%), seguides per les de pi roig (29%).
També trobem alguna massa mixta amb cadu·
cifolis, i petits bosquets de bedoll i de freixe.
Molts dels seus boscos són fruit d’antigues
repoblacions de pi roig i pi negre, fetes els
anys 1960-70 amb l’objectiu de protegir els
vessants de muntanya de l’erosió detectada a
partir de l’any 1960. En aquella època també
es van construir molts dels dics d’estabilització
de vessant que es poden veure avui dia.
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Als anys 1950 la totalitat de la Muntanya de
Sant Bernabé eren pastures i conreus. Com
en tants altres indrets del país, la desaparició
creixent de la pagesia va comportar que el bosc
tornés a colonitzar la zona progressivament.
A aquest fet s’hi afegeixen les repoblacions
fetes per part de l’Administració Forestal del
moment. Des de llavors, no es va realitzar cap
actuació forestal a la zona, de tal manera que
tots aquests boscos van anar-se desenvolupant
sense dur a terme cap gestió. A les cotes mit·
janes de la muntanya, les repoblacions han
donat els seus fruits i actualment hi ha una
massa arbrada desenvolupada i força ben
estructurada. No obstant, les repoblacions a
les parts més altes així com la colonització
natural del bosc en molts indrets, ha compor·
tat una massa arbrada de molt baixa qualitat
i totalment desestructurada. Malgrat que la
superfície arbrada ha augmentat molt conside·
rablement, el sòl continua produint molt bona
pastura, de tal manera que la forest manté una
triple vocació: pastoral, fustera i protectora.
A banda d’un antic projecte d’ordenació
forestal (POF) provisional (de l’any 1956) no
va ser fins l’any 2006 que es va redactar i
aprovar el primer POF conjunt de les cinc
forests públiques propietat de l’Ajuntament
de Vilallonga de Ter. A partir d’aquest pro·
jecte es van planificar tres tipus d’actuacions
forestals diferents: tallades de regeneració a
les cotes mitjanes on les repoblacions havien
donat millors resultats, aclarides a les zones
més joves i desestructurades i, finalment, recu·
peració de pastures als indrets més accessibles
i de major producció d’herbes i que a més no
suposessin risc d’erosió. A més, el projecte va
servir també per crear els principals accessos a
la forest, inexistents encara l’any 2006.
Les tallades de regeneració permeten que una
part important de la fusta es comercialitzi a les
indústries serradores, així que aquestes feines
generalment acaben sent rendibles per elles
mateixes i generen ingressos per a l’Ajunta·
ment. Ara bé, les aclarides són un cas comple·
tament diferent, ja que l’arbrat que s’extreu
del bosc és de molt baixa qualitat i no pot ser
comercialitzat per a serra. En aquest cas, doncs,
els treballs forestals són deficitaris i sovint els
ajuntaments no poden fer front a aquestes des·
peses, així que opten per acollir-se als Ajuts de
Gestió Forestal Sostenible del DARP, que perme·
ten donar sortida a aquest tipus d’actuacions.

Visita 1. Què fem amb les antigues
pastures abandonades? Gestió de
les noves estructures forestals: les
aclarides
En aquest cas es mostra una actuació silvícola
d’aclarida intensa i adevesament, aplicada a
una reforestació, i que suposa la transforma·
ció d’una zona de pastura a una estructura
forestal amb tendència a la maduresa. És un
exemple reeixit en el què una zona pasturada,
amb riscos erosius i de degradació per excés
d’ús ramader ha estat transformada en un
bosc mitjançant una reforestació i posterior
aclarida, un cop la massa ha arribat a les con·
dicions silvícoles adequades.
L’actuació s’ha dissenyat de manera que a les
zones planeres i amb capacitat ramadera s’ha
realitzat amb més intensitat, creant zones
de devesa, mentre que a la resta, amb més
pendent i no tanta qualitat farratgera, s’ha
prioritzat l’estructuració silvícola del bosc.
L’actuació que s’ha dut a terme ha consistit
en una aclarida de pi negre al rodal 15 sobre
una superfície de 15 ha (Figura 1). En aquest
rodal, la massa arbrada té una edat de 45-50
anys, un diàmetre mig entorn dels 15 cm i
una densitat abans de l’aclarida d’uns 1.500
peus/ha. En aquest rodal no s’hi havia fet cap
actuació encara des que el bosc va colonitzar
les antigues pastures (Figura 2). L’aclarida ha
tingut un pes del 40% respecte la densitat
arbòria i baixa fins a uns 1.100 peus/ha i ha
anat acompanyada d’una poda baixa per tal
de millorar la qualitat i el desenvolupament
dels peus restants (Fotografia 1). En aquest
cas la poda baixa també és important per
millorar la transitabilitat del bestiar pel bosc
(Fotografia 2).
A la part alta de la zona d’actuació, aprofitant
una zona més planera amb un bon creixement
d’herbàcies de bona qualitat farratgera, s’ha
procedit a iniciar l’adevesament de 2 ha de
superfície i s’ha deixat una densitat propera
als 500 peus/ha (Figura 4). En aquest cas doncs,
l’objectiu principal d’aquestes 2 ha és la pastura,
sense deixar mai de banda la protecció del sòl.
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Figura 1. Imatge del rodal 15 (Muntanya de Sant Bernabé, CUP 51), on s’ha dut a terme l’actuació.

Figura 2. Imatge del rodal 15 amb la fotografia aèria de l’any 1957 de fons. S’observa la manca d’arbrat abans de les repoblacions.

Fotografia 1. Imatges del bosc abans de l’aclarida. A simple vista es pot observar l’elevada espessor i l’abundant brancada baixa.
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Fotografia 2. Imatges del bosc després de l’actuació de millora. Es veu la poda baixa i l’augment de la penetrabilitat dins del
bosc. A la foto inferior de la dreta es veu bé l’estructura resultant més adevesada.

Tot l’arbrat extret ha estat aprofitat sencer, és
a dir, amb la brancada inclosa, i el producte
final ha estat la biomassa de baixa qualitat.
L’arbrat s’ha desemboscat amb tractor i cabres·
tany, mentre que a la zona on s’ha dut a terme
l’aclarida intensa s’ha fet amb autocarregador.

Els aprofitaments
forestals a les forests
públiques del Ripollès:
Com funcionen?
Existeix un procediment de treball entre el
DARP, com a administració forestal, i el CEINR,
com a representant dels ajuntaments del

Ripollès en matèria forestal. Aquest procedi·
ment regula les tasques i responsabilitats de
totes les parts en l’àmbit del Pla d’Aprofita·
ments de les forests públiques de titularitat
municipal al Ripollès. Tots els ajuntaments
anualment deleguen al CEINR la preparació i
la publicació conjunta dels aprofitaments de
fusta. La subhasta es fa sempre en peu i surt
publicada al BOP de Girona, amb una licitació
individualitzada per part de cada ajuntament.
També es fa públic un plec de prescripci·
ons tècnicofacultatives especials que totes les
empreses adjudicatàries hauran de complir. El
DARP supervisa el procés, aprova formalment
el Pla i emet les llicències d’aprofitament. Per
tal de garantir el control i una correcta gestió
de l’aprofitament es duen a terme inspeccions
i s’aixequen actes de recompte i mesurament i
de reconeixement final.
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En aquest cas es visita una forest procedent
de repoblació en la que s’està realitzant la
seva transformació en una massa forestal
equilibrada i madura, mitjançant l’aplicació
metodològica d’una ordenació per aclarida
progressiva uniforme.
La forest que es visita s’ha anat gestionant
des de les cotes més inferiors cap a les supe·
riors progressivament i ha seguit l’ordenació
vigent. Les primeres actuacions van iniciar-se
l’any 2007 i actualment ja s’està arribant a
les cotes més elevades, just on els rodals són
adjacents a les pastures seminaturals. Ara
caldrà esperar el temps suficient per tornar
a iniciar els treballs forestals a les cotes més
baixes de nou.
La visita se centra al rodal 7 (Figura 3), on
predomina el pi roig sobre les altres espèci·
es. El Projecte d’Ordenació indica que com
més a prop de la carena els arbres esdevenen
més petits i brancuts, tot i que en general la
qualitat de l’arbrat és bona. L’estructura de
la massa és regular, provinent d’una antiga
repoblació dels anys 1970, i es troba distribuï·
da homogèniament per tot el rodal.

quadràtic de 22 cm. El repartiment dels peus
és homogènia, sobretot per l’espècie princi·
pal (pi roig). Aquesta estructura tan regular
i homogènia es deu a que es tracta d’una
repoblació d’uns 50 anys sobre petites feixes.
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Visita 2. L’aprofitament a la
Muntanya de Sant Bernabé.
Què s’ha fet?
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Figura 4. Distribució de peus de les diferents espècies
presents a la massa abans de la intervenció al rodal 7 de la
forest UP 51.

El POF vigent planifica per a aquest rodal una
tallada preparatòria, amb vocació de conser·
var l’estructura regular, amb un torn de 80
anys i un diàmetre final de tallada de 35 cm.
La regeneració, per tant, s’ha d’aconseguir
per aclarida successiva en tres fases de tallada:
preparatòria, disseminatòria i final.
Es va calcular l’extracció d’aproximadament
el 20-25% de l’àrea basal, que corresponia a
un 30% del volum. Per tant, tenint en compte
les existències i la superfície del rodal, es van
adjudicar 600 m3.

Figura 3. Imatge del rodal 7 (Muntanya de Sant Bernabé,
CUP 51), on es va actuar l’any 2013.

La distribució de peus abans de la tallada
(Figura 4) indica que es tracta d’una massa
regular, amb un clar predomini del pi roig.
La densitat total de peus és de 1.030 peus/
ha, l’àrea basal de 36 m2/ha i el diàmetre mig
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Per preparar l’aprofitament es van marcar
prèviament tots els arbres a tallar. El criteri
de marcatge va ser de tallada preparatòria
i triant prioritàriament els arbres de pit·
jors condicions silvícoles (malalts, malformats,
puntisecs, etc.), i es van marcar per tallar
aproximadament un de cada quatre. L’índex
d’espaiament de Hart-Becking que es buscava
va ser d’aproximadament el 22%. L’estabilitat
de la massa resultant no va ser preocupant, ja
que els arbres presentaven un índex d’esvel·
tesa baix i a més el rodal no es troba en una
zona amb episodis de vent freqüent.
La tallada executada va permetre reduir
fins un 27% del volum total d’existències.
Això traduït en fracció cabuda de coberta va
equivaldre a una reducció del 20%. Aquesta
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obertura ha de permetre l’entrada de la llum
del sol i la disminució de la competència i
per tant començar a incentivar l’aparició
del regenerat, fins al moment pràcticament
inexistent.
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Figura 5. Distribució de peus per classe diamètrica abans i
després de la tallada al rodal 7 de la forest UP 51.

Si les condicions ecològiques són adequades,
d’aquí uns 25 anys es pretenen aconseguir uns
300 m3/ha de fusta comercial en la fase final,
amb diàmetres pròxims a 35 cm, i amb l’es·
perança d’èxit dels nous arbres de futur ben
instal·lats i en creixement.

Conclusions
Una gestió silvícola acurada de les aclarides
en la forest visitada ha permès que antigues
pastures reforestades amb plantació de pins
per feixes vagi transformant-se en una forest
ordenada: obtenint zones d’alt potencial de
pastura en devesa i també zones de bosc
estructurat per a la producció de fustes i
llenyes, amb un potencial de regeneració
fins ara inexistent; tot plegat amb l’optimit·
zació no només dels usos productius sinó
també protectors i socials, com correspon a
una forest de propietat municipal catalogada
d’Utilitat Pública.
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Resum
La poda és una intervenció fonamental per produir fusta de qualitat de frondoses,
en incidir de manera decisiva sobre tres aspectes bàsics de la gestió d’aquestes
espècies: inversió en manteniment (en temps i capital), preu final del producte
i torn de tallada. La poda s’aplica a nivell d’arbre individual, per la qual cosa cal
adaptar el tipus i la intensitat de la intervenció a les condicions particulars de
cada peu. En aquest article es presenta la importància d’aquesta intervenció,
els principals criteris tècnics d’aplicació, eines emprades i aspectes pràctics per
facilitar la presa de decisions, així com algunes particularitats a tenir en compte a
nivell d’espècie. En tot cas, aquest document s’ha de prendre com a una referència
de suport, ja que només l’experiència pràctica permet assolir la capacitat de fer
adequadament aquesta intervenció.

Introducció: per què cal
podar per fer fusta de
qualitat?
Les plantacions de frondoses per a fusta
de qualitat tenen com a objectiu l’obtenció
de productes fusters d’elevat valor econò·
mic, concretament fusta per a fullola i serra.
Actualment els preus per a aquestes destina·
cions, posats a indústria, poden assolir rangs
d’entre 900 i 1.500 €/m3 per a la fullola i 300
a 500 €/m3 per a serra, segons espècies.

– Baix nombre de nusos, sempre de mida
petita i concentrats en el nucli del canó,
sense ocupar més d’un terç del diàmetre
total d’aquest (10-15 cm).
– Fusta sana, amb creixements anuals homo·
genis, coloració uniforme i patró circular.
Per tal d’assolir un canó d’aquestes caracte·
rístiques (Fotografia 1), la poda és l’activitat
de gestió més important de què es disposa, ja
que definirà en gran mesura el futur comerci·
al de la fusta de la plantació.

La fusta de qualitat ha de complir una sèrie
de característiques per assolir els preus indi·
cats. En primer lloc, que provingui d’una
espècie apreciada per les propietats inherents
de la seva fusta, com seria el cas d’espèci·
es com la noguera (Juglans spp), el cirerer
(Prunus avium), la perera (Pyrus spp), el freixe
(Fraxinus spp.), la servera (Sorbus domestica),
la moixera de pastor (Sorbus torminalis), el
fals plàtan (Acer pseudoplatanus) i d’altres
espècies del gènere Acer spp. En segon lloc,
cal que se li apliqui una gestió silvícola a
mida, sota uns objectius tecnològics definits.
Aquests objectius venen marcats pels destins
enumerats anteriorment i es refereixen en
gran mesura al canó (tronc principal sense
branques) de l’arbre. Es busca aconseguir:
– Canons de com a mínim 40 cm de diàmetre
normal i 3 m de llargària sense branques, una
llargària que es pot incrementar per sobre de
6 m en condicions molt productives.
– Canons rectes o amb curvatures que no supe·
rin els 4 cm de fletxa per metre de llargària.

Fotografia 1. Per aconseguir un canó d’alta qualitat
com el d’aquesta noguera híbrida (Villefranche, França) és
imprescindible aplicar podes. Font: AGS-CTFC
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Principis generals de la
poda per fer fusta de
qualitat
Particularitats de la poda
Dins de les tasques de manteniment i gestió
d’una plantació o massa forestal, la poda per
a la producció de fusta de qualitat té una sèrie
de característiques que la fan única:
– No s’aplica de manera sistemàtica, sinó
que s’adapta a les condicions particulars de
cada arbre, avaluant-lo sovint des de dife·
rents posicions per determinar el tipus de
poda a aplicar.
– Causa un estrès a l’arbre, ja que es redueix
la seva capacitat per fer la fotosíntesi.
– Els criteris de poda són diferents als consi·
derats en altres àmbits com ara la fructicul·
tura o la jardineria.
– Una única poda mal feta pot tenir un impac·
te decisiu en la qualitat futura de la fusta i
per tant en la rendibilitat de la plantació.
– Efecte acumulatiu: un arbre que ha estat
ben podat en anys anteriors és molt més
ràpid (i per tant, barat) de podar que un
arbre que ha estat prèviament subjecte a
podes negligents.
Aquests factors fan necessari que el personal
operari tingui un sòlid coneixement dels crite·
ris i les tècniques de poda per a la producció
de fusta de qualitat i ser capaç d’interpretar
l’estat de cada arbre en el moment de podar.
Es mostren a continuació els principis generals
per determinar la intensitat de la poda d’un
arbre, així com la tècnica de poda d’una bran·
ca i els estris emprats.

Intensitat de la poda
La intensitat de la poda representa la pro·
porció de la superfície fotosintètica (és a dir,
el percentatge de fulles) que s’elimina. En
una intervenció es pot eliminar entre el 0 i el
50% de les fulles. Els criteris per determinar la
intensitat de poda són els següents:
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– Productivitat de l’arbre. Els arbres que crei·
xen sense acompanyament lateral i amb un
creixement vigorós han de ser podats amb
alta intensitat per evitar que les branques
assoleixin una mida excessiva i es generin
nusos massa grans. Orientativament, el
diàmetre màxim al qual es pot podar una
branca és d’uns 3 cm, ampliable a 4 cm en
estacions de productivitat màxima en les
quals el nus es tanca ràpidament.
– Data prevista per a la propera poda (perio·
dicitat). Si es disposa de les condicions per
aplicar podes freqüents (personal propi,
terreny molt accessible, etc), es pot plante·
jar un pla de podes de baixa intensitat però
amb periodicitat freqüent.
Com es pot veure, la intensitat i la periodici·
tat de la poda estan íntimament relacionades
entre elles, i alhora amb la productivitat del
terreny.
Una poda d’intensitat excessiva pot donar lloc
als següents problemes:
– Reducció del vigor (més susceptibilitat a
malalties) i de la taxa de creixement (allar·
gament del torn).
– Emissió de “pollissos” (brots epicòrmics o
“xupons”), amb els quals l’arbre reaccio·
na reposant les fulles eliminades (Foto 2).
L’emissió d’aquests brots suposa un esforç
per a l’arbre que s’hauria pogut invertir en
desenvolupar les branques respectades a la
poda. A més, aquests brots es generen des
de la part més superficial del tronc, amb
la qual cosa el nus resultant té una posició
molt externa i pot incrementar la proporció
del diàmetre del canó que té defectes.
– En cas que les branques eliminades amb
intensitat excessiva siguin les de la part
inferior de la capçada, l’arbre pot esdeve·
nir susceptible a la caiguda o ruptura per
l’efecte del vent (arbre “plumero”).
Per una altra banda, una poda d’intensitat
insuficient té com a principal inconvenient
l’acumulació de branques, de tal manera que
a la següent poda caldrà decidir entre aplicar
una poda d’intensitat excessiva o respectar
branques massa gruixudes que donin lloc a
grans nusos.
El fet que la poda sigui una intervenció recur·
rent fa possible avaluar de manera crítica
l’evolució de l’arbre des de l’actuació anterior,
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poda anual a la primavera, ja què no s’espera
una emissió de pollissos significativa.
Per últim, hi ha casos (plantacions de productivi·
tat màxima) en què cal aplicar més d’una poda
anual per tal de graduar la intensitat de cada
intervenció i alhora evitar la formació de nusos
de grans dimensions. En aquesta situació és pos·
sible fer una poda lleugera abans de la brosta·
da, una poda de repàs durant la primavera per
eliminar els possibles pollissos i afavorir la guia
de l’arbre, i una altra de més intensa a l’estiu.
Al llarg d’aquest article s’esmenten els con·
ceptes de productivitat “moderada”, “alta”
i “màxima”, d’acord amb la fitxa tècnica
“Plantacions (forestals i agroforestals) de
noguera, cirerer i freixe. Requeriments i
models de gestió” (Coello et al, 2017).

Fotografia 2. Reacció d’una noguera a una poda excessiva:
emissió de brots epicòrmics. Font: A. Vilanova

Tècnica de poda d’una branca
La Figura 1 mostra la tècnica de poda d’una
branca.

i interpretar si la intensitat aplicada està sent
l’adequada. En termes generals, en cas de
dubte és més recomanable fer una poda con·
servadora que una massa agressiva, especial·
ment durant els primers anys de la plantació.

La poda s’ha de fer perpendicular a l’orientació de la
branca i arranjada al punt superior d’inserció al tronc
Marca de l’escorça

Època de poda
En cas de fer-se una única poda anual, l’època
més habitual és principis d’estiu (mitjan juny
a principis d’agost, orientativament). Tot i els
seus inconvenients (eliminació de fulles vives,
altes temperatures) es tracta del moment més
adequat per aconseguir una fusta de màxima
qualitat, ja que:
– la capacitat de l’arbre d’emetre pollissos
és limitada, atès que la brostada anual ha
estat pràcticament completada, a diferèn·
cia d’una poda feta a la primavera;
– l’arbre encara disposa de 2-3 mesos per tan·
car parcialment les ferides i evitar l’entrada
de patògens, a diferència d’una poda feta
a la tardor o l’hivern.
Només en cas que la poda sigui de molt baixa
intensitat (primers anys de plantacions de pro·
ductivitat moderada) és viable plantejar una

Línia negra: poda correcta
Coll de la branca
Límit entre els teixits de la
branca i el tronc
Teixits de la branca que romanen
dins del tronc
Figura 1. Esquema de la poda correcta d’una Branca. Adaptat
de Vidal, 2012a; ©IDF

El tall ha de ser net, per la qual cosa l’eina ha
d’estar ben esmolada. Després de fer el tall
no s’han d’emprar productes cicatritzants.
Una mesura sanitària que sí es pot valorar en
el cas de rosàcies (cirerer, perera, moixera de
pastor, servera) és desinfectar periòdicament
la superfície de tall de l’eina, amb lleixiu diluït
o productes específics.
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En cas d’haver de podar una branca molt grui·
xuda i pesada convé fer dos talls: el primer
per escindir la part de la branca amb fulles i a
continuació el tall ordinari. D’aquesta manera
s’evita que la branca basculi podent entreban·
car l’estri o esqueixar l’escorça.

Eines de poda
Les principals eines emprades són les següents:
– Tisora d’una mà: branques baixes i de petit
diàmetre (< 2 cm).
– Tisora de dues mans: branques baixes de
diàmetre 2-3 cm.
– Xerrac “cua de guineu” (amb la fulla cor·
bada lleugerament) o motoserra compacta
d’una mà (espasa de 20 cm): branques bai·
xes de diàmetre > 3 cm.

Fotografia 3. Poda amb tisora de perxa telescòpica. Font:
AGS-CTFC

Fases de la poda (I):
la poda de guiatge

Per podar branques altes cal emprar una eina
(tisora, xerrac o motoserra compacta) amb
perxa telescòpica (Fotografia 3). Pel que fa
a les tisores es recomanen els models amb el
tirador integrat en el mateix eix de la perxa, el
qual permet tallar la branca mentre s’aguanta
el pes de l’eina. Amb aquest equip es pot arri·
bar a 6 m d’alçada de poda.

La poda de guiatge (o de formació) té com
a objectiu aconseguir un eix únic a l’arbre,
un sol tronc, mitjançant l’afavoriment de la
dominància de la gemma apical en eliminar
les branques laterals que poden competir
amb ella (Fotografia 4). Així doncs, la poda de
guiatge incideix clarament sobre tres aspectes
clau de l’arquitectura de l’arbre:

Per a alçades superiors cal emprar plataformes
aixecadores, només viables en el cas de plan·
tacions molt intensives en zones planes.

– La conformació del canó, especialment la
rectitud, ja que permet aconseguir un eix o
tronc central vertical, evitant o minimitzant
les curvatures.
– La llargària potencial del canó, en evitar
bifurcacions del tronc en els primers metres.
– Estructura de la capçada: aquesta poda
genera capçades de tipus cònic, més efi·
cients fotosintèticament que les capçades
esfèriques o globoses.

A més de les tisores operades manualment,
n’hi ha de tall elèctric i d’aire comprimit, les
quals permeten reduir l’esforç.

Fotografia 4. Poda de guiatge d’un cirerer; esquerra:
situació inicial; dreta: situació final. Font: AGS-CTFC
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La facilitat o la complexitat d’execució
d’aquesta poda depèn principalment de la
genètica de l’arbre (tipus d’espècie i si ha
estat o no seleccionat per assolir una bona
conformació) i del seu vigor, condicionat per
l’adequació de l’ estació i per problemes sani·
taris o amb gelades, vent, fauna, etc. En cas de
pèrdua de la guia principal pot ser necessari
aplicar una tècnica de substitució d’aquesta
per una branca lateral. La substitució de la
guia consisteix en verticalitzar una branca
lateral, la promoció de la qual doni lloc a la
desviació mínima possible de l’eix de l’arbre.
El més habitual és lligar aquesta branca late·
ral a la guia antiga o a una altra branca per
aconseguir que resti el més vertical possible
(Fotografia 5). Un any després, la branca ver·
ticalitzada ja està lignificada i es pot deslligar
i promoure amb una poda de guiatge, amb la
qual passa a ser la nova guia. En cas que no hi
hagi una branca lateral clarament superior a
la resta es pot lligar totes les candidates entre
elles en forma de plomall i, un cop lignifica·
des, seleccionar la que hagi donat lloc a una
més bona rectitud i vigor.
La poda de guiatge s’aplica fins a l’alçada de
poda, és a dir, com a mínim fins a 3 m d’alça·
da. En tot cas, es desaconsella escapçar la guia
de l’arbre quan s’assoleix la llargària objectiu,
ja que aquesta pràctica, aplicada amb la idea
d’afavorir el creixement diametral, a llarg ter·
mini sol ser contraproduent.

Fases de la poda (II):
la poda de qualitat
La poda de qualitat té com a objectiu afavo·
rir la formació d’un canó on es minimitzi el
diàmetre dels nusos, mitjançant l’eliminació
planificada i progressiva de les branques de
més gran diàmetre. Aquesta poda ha de con·
siderar en tot moment el manteniment de
l’equilibri fisiològic i arquitectural de l’arbre.
La poda de qualitat té una influència directa
sobre diversos aspectes del canó:
La llargària del canó.
– Les característiques i/o composició de la
fusta, especialment pel que fa al tipus i
dimensions dels nusos.
– La conformació, en concret pel que fa a la
conicitat.
Aquests apartats, juntament amb la rectitud
del canó, són els paràmetres que més impacte
tenen sobre el rendiment de transformació
de la fusta i per tant sobre el valor econòmic
de l’arbre.
El principi general d’aquesta intervenció és
eliminar les branques que poden assolir el
diàmetre màxim previst abans de la propera
intervenció de poda. Per tant, el més habitual
és eliminar les branques més baixes i de més
edat de l’arbre, tot i que també es pot apro·
fitar per eliminar d’altres si tendeixen a acu·
mular-se a una mateixa alçada o si tenen un
angle d’inserció molt vertical (Fotografia 6).
A més, existeixen diverses tècniques que aju·
den a sistematitzar la poda de qualitat a nivell
de plantació, però que en tot cas s’han d’apli·
car en base a un criteri tècnic i amb una ava·
luació crítica de la reacció dels arbres any rere

Fotografia 5. Substitució de guia terminal: l’antiga guia
(1) ha mort i no és prou gran com per servir d’aspre a la
nova guia. Es lliguen entre si les branques laterals amb més
potencial per esdevenir la nova guia terminal (2 i 3). Com
que la branca 2 és més vertical un cop lligada, es tria com
a nova guia terminal, i la branca 3 és escapçada i restarà
com a aspre de la nova guia. A la propera poda, la branca 3
s’eliminarà completament i la branca 2 restarà com a guia
definitiva, un cop lignificada. Font: AGS-CTFC

Fotografia 6. Abans (esquerra) i després (dreta) de la poda
de qualitat d’un freixe. Font: AGS-CTFC
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any. Les principals serien la poda equilibrada
(Vidal, 2012b), consistent en eliminar totes les
branques del terç inferior de l’alçada total de
l’arbre; la poda dinàmica (Vidal, 2012b), con·
sistent en eliminar totes les branques en els
dos terços inferiors de l’alçada total de l’arbre;
o la poda en tac de billar (Lefièvre i Carmeille,
2012), amb la qual s’eliminen totes les bran·
ques laterals de l’arbre durant els primers 3
anys. Aquesta última tècnica, només aplicable
a condicions molt productives, permet mini·
mitzar el cilindre central amb defectes (nusos
molt petits), limitar la durada de la poda i
escurçar el torn, però suposa un fort estrés per
a l’arbre, obliga a asprar-los i impedeix acon·
seguir canons de més de 3 m d’alçada.

Planificació i organització
de la poda
Com a tasca de manteniment, la poda s’in·
tegra dins la planificació general de gestió
d’una plantació o massa forestal, per la qual
cosa s’ha de dissenyar un pla de podes que
prevegi el nombre d’anys durant els quals
s’aplicarà, així com la possible execució coor·
dinada amb altres tasques de manteniment.
Un factor important és la densitat de la
plantació: per tal de racionalitzar la inversió
en poda, convé centrar-la en els arbres que
tenen més possibilitats d’arribar al final del
torn. Orientativament, es pot aplicar la poda
de qualitat per sota de 2-2,5 m d’alçada (amb
eines convencionals) a un màxim de 300-400
arbres/ha amb bona conformació del canó
(CRPF, 2013) i, per sobre d’aquesta alçada, a
no més de 150-200 arbres/ha.

L’alçada de poda
La llargària del canó objectiu que es vol acon·
seguir al final del torn és l’alçada fins la qual
es poden els arbres d’una plantació o massa
forestal. Per sobre d’aquesta alçada no es talla
cap branca, excepte per motius sanitaris o per
estabilitzar l’arbre.
Aquest paràmetre té una incidència capital sobre
el volum de fusta que es pot destinar a usos
d’alta qualitat i per tant sobre el preu de la
peça. Tot i això, allargar l’alçada de poda suposa
incrementar el nombre d’anys durant els quals
s’aplica aquesta intervenció, la qual cosa té dues
implicacions negatives: en primer lloc l’increment
del torn de tallada, en endarrerir el moment en
què es respecta l’arbre en creixement lliure, i en
segon lloc l’augment de la inversió en poda, la
qual té una complexitat tècnica proporcional a
l’alçada de treball. Per tant, la decisió sobre l’al·
çada de poda té una incidència molt important
sobre el balanç econòmic de la plantació.
Un criteri per determinar l’alçada de poda és
fixar el nombre d’anys màxim durant els quals
s’aplicarà la poda; en termes generals no es
recomana aplicar-la més enllà dels anys 12-15.
Com s’ha esmentat anteriorment, l’alçada de
poda mínima està al voltant dels 3 m. Aquesta
alçada seria la recomanada quan l’objectiu és
minimitzar la intensitat de la gestió i limitar el
nombre d’intervencions, així com en condicions
de productivitat moderada. Si és possible incre·
mentar el nombre d’intervencions, així com en
condicions de productivitat alta, es pot aug·
mentar l’alçada de poda fins a uns 5 m, amb l’ús
de tisores amb perxa. La poda per sobre de 6
m només se sol aplicar en el cas de plantacions
molt intensives en les quals es disposa de pla·
taformes aixecadores (productivitat màxima).
La Figura 2 mostra l’evolució de la poda d’una
noguera i un cirerer (Coello et al., 2009).

Figura 2. Evolució de la poda d’una noguera (esquerra) i d’un cirerer (dreta) durant els 6 primers anys. Les línies vermelles
indiquen el punt de tallada de la branca. Adaptat de Coello et al. (2009).
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Quan es pot deixar de podar un
arbre?

Com moderar la intensitat de poda
en un arbre

Un arbre es pot deixar de podar abans d’as·
solir l’alçada de poda objectiu, quan el cost
de la intervenció sigui superior a l’increment
del valor futur de l’arbre. Aquesta situació es
dóna en els següents casos:

Tot i l’aplicació correcta de les podes prèvi·
es, pot haver-hi arbres que mostrin en un
moment donat un fort desenvolupament de
branques l’eliminació de les quals donaria
lloc a una intensitat de poda excessiva. És el
cas, per exemple, d’un any particularment
plujós que resulti en un esclat de nous brots,
així com d’arbres amb un baix nombre de
branques però que assoleixen ràpidament
un gran diàmetre. En aquests casos, cal apli·
car tècniques per moderar la intensitat de la
poda. Aquestes tècniques són l’escapçament i
la priorització de branques a podar.

– Arbre a eliminar a la propera aclarida per
presentar una conformació irrecuperable o
bé una conformació i/o creixement accep·
tables però està situat prop d’un altre
peu amb un potencial productiu clarament
superior que serà promogut en detriment
del primer. D’aquesta manera, com més alta
sigui la densitat d’una plantació més d’hora
es pot decidir els arbres que es deixen de
podar. En el cas dels arbres amb conforma·
ció irrecuperable (normalment, arbres molt
corbats), es pot contemplar, si l’arbre és
jove (menys de 5-10 cm de diàmetre) l’apli·
cació d’un renovellament abans de la bros·
tada, és a dir, tallar l’arbre en biaix a la base
per induir un rebrot vigorós i recte (Foto 7).
En cas de condicions molt productives pot
ser necessari entutorar aquest rebrot per
garantir la seva rectitud.
– Arbre amb una deformació severa a la part
inferior de la capçada: eix central flexuós,
manca d’un eix central definit (conformació
en “corona”) o bé acumulació de moltes
branques de grans dimensions amb poca
distància entre elles, de manera que per
guanyar uns pocs centímetres de canó cal·
dria causar un fort estrès a l’arbre i allargar
la poda durant molts anys.

L’escapçament consisteix a tallar l’extrem de
la branca, en comptes d’eliminar-la comple·
tament. En branques de grans dimensions es
pot eliminar entre un terç i un quart de la
seva llargària (o bé el brot més vigorós en cas
que estigui bifurcada), mentre que en bran·
ques petites es pot limitar a tallar o trencar la
seva gemma apical. Amb aquesta intervenció
s’alenteix el ritme de creixement de la branca
durant els següents mesos.
La priorització consisteix en classificar les
branques que es podrien eliminar en funció
de la urgència de la seva tallada. Això permet
triar quines es tallen completament i quines
s’escapcen. Els criteris de priorització són els
següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Branques de dominen la guia terminal
(poda de guiat).
Branques que superen el diàmetre màxim
permès (poda de qualitat).
Pollissos de qualsevol mida.
Branques que, sense dominar, puguin
arribar a competir amb la guia terminal
(poda de guiat).
Branques verticals, amb un angle d’in·
serció molt tancat, que poden assolir
dominància en poc temps i donaran lloc a
nusos de grans dimensions.

Dos criteris addicionals per prioritzar les bran·
ques a podar són els següents:

Fotografia 7. Renovellament d’una noguera híbrida. Esquerra:
resposta de l’arbre a la primavera posterior a la tallada. Dreta:
selecció del brot més vigorós, recte i dret. Font: AGS-CTFC

– Cal evitar l’acumulació de moltes branques
a la mateixa alçada o a escassa distància
entre elles (verticil o pseudoverticil), per tal
d’evitar la formació d’un gran nus, l’acu·
mulació d’aigua i el risc de trencament de
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l’arbre degut a la gran diferència de dià·
metre entre la part superior i inferior del
verticil. Cal reduir la densitat de branques
en aquests punts d’acumulació, tot i que
encara estiguin lluny d’arribar al diàmetre
màxim permès.
– Convé promoure una capçada simètrica.
Amb aquest objectiu, si hi ha moltes bran·
ques que creixin en la mateixa direcció es
pot eliminar alguna d’elles.

Particularitats a nivell
d’espècie
Un aspecte de gran incidència sobre el cost de
la poda és la qualitat genètica del material, és
a dir, la seva predisposició per conformar un
canó recte i dret. Els materials vegetals selec·
cionats per fer fusta de qualitat (disponibles
principalment en el cas de noguera híbrida,
noguera comuna, cirerer i perera) presenten
una forta dominància apical, una marcada
rectitud i una emissió de branques moderada
i alterna, per la qual cosa són fàcils (i més eco·
nòmics) de podar. Tot i això, les diferents espè·

Fotografia 8. Conformació de diferents espècies productores de fusta de qualitat. Dalt, de esquerra a dreta: noguera híbrida,
cirerer, freixe de fulla gran. Baix: perera, servera, plàtan fals. Font: AGS-CTFC
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Taula 1. Particularitats segons l’espècie vers la poda de formació i de qualitat.

Espècie
Noguera comuna
(Juglans regia)
Noguera híbrida
(Juglans x intermedia)
Cirerer
(Prunus avium)
Freixe
(Fraxinus excelsior, F. angustifolia)
Perera
(Pyrus spp.)
Servera
(Sorbus domestica)
Moixera de pastor
(Sorbus torminalis)
Plàtan fals
(Acer pseudoplatanus)

Dominància apical

Abundància i densitat Patró de ramificació
branques

Intermèdia

Alta

Altern

Bona

Intermèdia

Altern

Bona

Baixa

Pseudoverticils

Bona (tot i que sovint fa
forques)

Intermèdia

Verticils

Bona / intermèdia

Intermèdia

Pseudoverticils

Bona

Baixa

Altern

Bona

Intermèdia

Altern

Bona

Intermèdia

Verticils

cies presenten unes particularitats generals
pel que fa al seu patró d’emissió de branques
(Fotografia 8) i que es resumeixen a la Taula 1.
La dominància apical indica la facilitat de fer
podes de guiatge. L’abundància i densitat de
branques és proporcional al temps necessari
per fer la poda. Un patró de ramificació altern
redueix el risc d’acumulació de branques a
una mateixa alçada (verticils o pseudoverticils)
la qual cosa facilita la poda de qualitat.

Conclusions
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La poda és una intervenció clau de manteni·
ment d’una plantació per a la producció de
fusta de qualitat, ja que té una incidència
decisiva sobre el preu del producte final, el
cost de manteniment i el torn de tallada.
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Aquesta intervenció s’aplica a nivell d’arbre,
per la qual cosa cal adaptar els criteris de
poda i la seva intensitat a cada cas individual.
L’aplicació de la poda s’ha de fer en base a un
pla definit en funció de la productivitat dels
arbres i de la intensitat de la gestió.
Cal disposar de personal qualificat i emprar
eines ben mantingudes.
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Resum
En els darrers anys hi ha hagut forts increments de les afectacions per plagues
forestals. El corc del suro, la processionària del pi, les afectacions per Tomicus a les
pinedes de pi pinyer del Maresme i les afectacions en les masses de pi marítim per
caparreta només en són uns exemples. Davant d’aquesta situació, i concretament
pel cas de la caparreta del pi marítim (Pinus pinaster), s’han fet tota una sèrie de
treballs de delimitació de les afectacions, de prova de feromones i d’instal·lació
de trampes, que han permès delimitar el cicle d’aquesta plaga en les nostres condicions amb l’objectiu de limitar els períodes de treballs en aquestes masses en
èpoques de risc d’expansió de la plaga. Amb l’objectiu d’evitar l’expansió, s’han
elaborat unes directrius per a les tallades d’aquesta espècie, en funció de l’època
d’execució i s’han establert línies d’ajut específiques per recuperar el potencial
forestal de les masses afectades. També s’han iniciat experiències de plantacions
per testar la resistència a la caparreta de diferents procedències de pi marítim.

Introducció
En les masses de pi pinastre o marítim (Pinus
pinaster) dels municipis gironins de la plana
selvatana i zones properes, a partir de 201011 es va detectar un atac biòtic en que
intervenen principalment la caparreta del pi
(Matsucoccus feytaudi) i perforadors (Tomicus
destruens i Ips sexdentatus). Aquest atac ha
comportat la mort o el debilitament d’unes
masses que ja presentaven poca vitalitat
degut a les adversitats meteorològiques suc·
ceïdes els darrers anys i a estructures forestals
en general d’espessors elevades.
De 2014 ençà, l’estat sanitari s’ha agreu·
jat de manera significativa, i les inspeccions
fetes per tècnics del Servei de Gestió Forestal
(DARP) han confirmat la presència abundant
de M.feytaudi i altres insectes.
Cal recordar també els atacs greus que es van
documentar a partir de 1958 al departament
de Var (SE de França), on durant els anys 196070s van quedar afectades unes 120.000 ha, i
posteriorment a la Ligúria (1970-80s), Còrsega
(1994) i la Toscana (1999). A partir de 2000 es
detecten danys a l’interior del País Valencià, i
posteriorment a la Sierra de Baza (Granada),
on a finals de 2016 es va estimar la mort d’uns
100.000 pins.
El pi marítim pot ser atacat per diverses plagues,
com són els insectes perforadors (Ips, Tomicus i
Dioryctria), els defoliadors (Thaumetopoea, la

processionària del pi) i els picadors-xucladors
(pugons i caparretes). A la península es poden
trobar unes 10 espècies de caparretes associades
als pins, destacant els gèneres Leucaspis (L.pusilla,
L.pini i L.lowi), Palaeococcus (P.fuscipennis) i
Matsucoccus (M.pini i M.feytaudi).
A nivell mundial estan citades unes 40 espèci·
es de Matsucoccus, però en l’àrea mediterrà·
nia hi ha 3 espècies:
a M.pini, que viu sobre Pinus sylvestris,
P.uncinata i P.mugo,
b M.josephi que viu sobre P.halepensis i
P.brutia, i
c M.feytaudi que viu únicament sobre P.pinaster
i està present a Portugal, Espanya, França,
Còrsega, Itàlia, Marroc, Algèria i Tunísia.

Com és l’insecte
M.feytaudi?
– El mascle adult fa 2 mm de llarg i té la típi·
ca forma d’un insecte alat, amb 2 antenes i
6 potes llargues. L’abdomen acaba amb un
llarg plomall de pèls blancs que el fa molt
característic (Fotografia 1).
– La femella adulta és allargada, uns 3-5 mm,
amb el cos tou, flexible i segmentat, de
color marró (desenvolupa un ovisac coto·
nós quan està fecundada), amb 2 antenes i
6 potes petites, però sense ales.
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– Les nimfes presenten metamorfosi incom·
plerta. Les primeres nimfes ( de 0,5 mm) són
mòbils, amb antenes i potes, el 2n estadi
o cist viu fixat, sense potes, ni antenes, és
de color marró fosc, amb cutícula dura, de
forma subcircular fins a 2,5 mm, però vari·
able segons les pressions de l’escorça del pi
(Fotografia 2).

Així, s’ha pogut constatar que el vol dels mas·
cles pot començar a finals de desembre i allar·
gar-se fins a abril. Després de l’aparellament,
les femelles s’amaguen en les esquerdes de
l’escorça del pi i poden dipositar fins a 350 ous
dins d’un ovisac cotonós blanc, molt típic; les
primeres nimfes apareixen uns 30 dies després.
Aquest estadi larvari és la fase mòbil i el princi·
pal moment de dispersió de la plaga, i és quan
es produeix la contaminació d’altres pins no
atacats, fet que aconsella limitar el moviment
de troncs. En tot cas, el vent i alguns animals
com els ocells, com succeeix amb altres caparre·
tes, són els principals agents de dispersió.
Després, les primeres nimfes es fixen i s’ali·
menten del càmbium subcortical (a nivell
de les esquerdes de l’escorça) com a insecte
xuclador. El segon estadi larvari apareix fins
setembre i dona lloc a les femelles. En canvi,
els mascles patiran 2 mudes més, passant pels
estadis de prepupa i pupa.

Fotografia 1. Detall d’un adult mascle.

Símptomes, senyals i
danys associats

Fotografia 2. Colònia d’uns 50 cists ben visible quan es
retira l’escorça.

Biologia
El DARP, amb la utilització de trampes de cola
amb atraients feromonals, està fent un segui·
ment des del 2017 sobre la corba de vol dels
adults mascle. El seguiment és imprescindible
per conèixer la fenologia de l’insecte, adaptar
les tècniques a la climatologia local i establir
les limitacions als treballs. A més a més, amb
la col·locació de trampes i el seu seguiment es
pot conèixer l’evolució de les poblacions i la
seva distribució.
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Els símptomes sospitosos de la presència d’atacs
de caparreta són el degoteig d’exsudats fins de
resina en forma de regalims de resina cristal·
lina, que no s’han de confondre amb els atacs
de l’eruga perforadora Dioryctria, que són en
forma de regalims de color ja que la resina
apareix barrejada amb serradures de fusta, ni
amb els atacs de fongs com Diplodia i similars.
En canvi, els senyals evidents dels atacs són la
presència, en les esquerdes de l’escorça del pi,
dels típics cists semicirculars negres (nimfes del
2n estadi), els ovisacs cotonosos blancs (feme·
lles amb ous) i/o els puparis blancs dels mascles.
Com a insecte picador-xuclador provoca danys
en el pi per les perforacions a nivell de l’es·
corça interna i del floema, per la ingesta de
saba i per la injecció de toxines salivals durant
la seva alimentació. Aquestes accions poden
comportar la seca del càmbium (teixit vital de
l’arbre). Amb tot, atacs significatius i continu·
ats en el temps comporten als pins una pèrdua
de vigor, clorosi foliar, seca de fullam i bran·
cam. Finalment, els pins més dèbils són sus·
ceptibles als atacs de perforadors (Scolytinae,
com Ips sexdentatus i Tomicus destruens, i
Cerambycidae) i acaben morint (Figura 1).
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Decaïment: episodi sostingut de pèrdua de vitalitat (decoloració - defoliació - mortalitat)
causat per 3 tipus dr factors:

PREDISPOSICIÓ

INCITACIÓ

Clima mediterrani
Factors edàfics: Sòls oligotròfics/Textura sorrenca/Baixa capacitat retenció
aigua/Horitzons profunds compactes?
Procedències foranes sensibles (Provença-Esterel)
Edat plantacions (>20 anys)
Sequera acumulada (>2003)
Episodis nevada i pedregada (2010)
Expansió Matsucoccus feytaudi (importacions fusta Landes post-Klaus?)

Patògens secundaris associats: Ips sexdentatus, Dioryctria sylvestrella, Tomicus
destruens, etc.
CONTRIBUCIÓ

Figura 1. Quadre de la successió d’estadis del decaïment de les masses de marítim. Font: DARP-Serveis territorials a Girona

Què s’ha fet en els darrers
anys?
Arrel de la problemàtica detectada en les
masses de pi marítim, el Consorci Forestal va
impulsar un grup de treball sobre el decaïment
d’aquesta espècie amb l’objectiu de proposar
mesures de control i lluita i evitar o reduir,
en la mesura del possible, la dispersió del
Matsucoccus, limitar els danys i controlar la
proliferació d’insectes secundaris perforadors.
Un altre objectiu del grup consisteix en buscar
alternatives a les masses de pinastre actuals, ja
sigui afavorint la resistència natural o la plan·
tació de procedències menys sensibles.
Aquest grup de treball, format pel Consorci
Forestal (CFC), el Centre de la Propietat Forestal
(CPF), el Departament d’Agricultura (DARP, mit·
jançant el Servei de Sanitat Forestal, els Serveis
Territorials de Girona i Forestal Catalana) i el
Cos d’Agents Rurals (CAR) es va reunir ja el
març de 2016 i es van visitar finques de la Selva
afectades i es va començar a elaborar orienta·
cions de les actuacions necessàries per evitar la
dispersió i l’increment d’afectació. També es va
elaborar una primera cartografia de les zones
afectades fins aquell moment i es va acordar
que l’any següent (març 2017) s’instal·larien
trampes amb atraients feromonals per deter·
minar l’abast de la zona afectada. L’any 2011
la superfície del focus inicial era d’unes 400 Ha
i en un radi de 15 km el potencial d’afectació
és de més de 5.500 Ha (Figura 2).

Figura 2. Mapa de les masses de pinastre existents en un
radi de 5, 10 i 15 km des del focus inicial. Font: CPF

Amb l’objectiu de conèixer de primera mà l’ex·
periència francesa per a la gestió dels atacs, el
CFC i el Centre Regional de la Propietat Forestal
(CRPF) d’Occitània van organitzar una trobada
a la Selva el març de 2017 (Fotografia 3), entre
el Grup de Treball català i experts francesos del
Departament de Sanitat Forestal (DSF). Durant
la visita es va comprovar que les afectacions
per Matsucoccus ja eren ben visibles en un
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radi de 15 km del focus inicial i també el bon
funcionament de les trampes amb atraients
feromonals. També es van abordar la dinàmica
de l’insecte i la prevenció i lluita amb mesures
silvícoles i biològiques amb la possible presèn·
cia natural de depredadors. Així mateix es van
conèixer les plantacions experimentals fetes a
la Provença amb diferents procedències de pi
marítim amb l’objectiu d’establir la sensibilitat
de totes elles davant dels atacs de la caparreta.

Fotografia 4. Visita a la parcel·la de pins de procedència
Tamjout a la parcel·la de La Gourre.

Com a resultats del dispositiu de 2017 i 2018
realitzat a Catalunya, es pot afirmar que:

Fotografia 3. Els participants durant la visita del dia 17
d’abril de 2017 als boscos de la Selva.

El juny de 2017 el CFC es va desplaçar fins a la
zona del Var per visitar, entre d’altres, la plan·
tació experimental de “La Gourre”, realitzada
en terreny àcid, amb una qualitat d’estació
molt pobre i amb una edat de 20 anys. En
aquesta parcel·la es veu l’índex d’afectació de
Matsucoccus per les diferents procedències
(Taula 1), l’estat vegetatiu i la conformació
dels arbres. A banda de la bona conformació
dels troncs dels peus de la procedència mar·
roquina Tamjout (Fotografia 4), una de les
conclusions és que aquesta és la menys ataca·
da pel Matsucoccus. Alhora, no s’han trobat
diferències significatives entre les varietats
resistent i sensible de Var.

a S’ha comprovat una alta efectivitat dels
atraients feromonals sintetitzats pel CSIC,
que permeten la captura de mascles adults.
b En 2017 ja es va confirmar la presència de
Matsucoccus en 32 dels 41 municipis mos·
trejats (99 trampes) (Figura 3).

Taula 1. Resultat dels assajos a la parcel·la de La Gourre, on
les diferents procedències mostren diferències significatives
quant a l’atac per caparreta.

Procedència
Tamjout
Cuenca
Var (Resistent)
Var (Sensible)
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Diferència significativa
a
b
c
c

Figura 3. Mapa del mostreig de 2017 per a Matsucoccus
en funció si es van capturar (color blau) o no (sense color)
individus. En verd, les zones amb presència de pi marítim.
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c S’ha caracteritzat la fase de vol dels mas·
cles adults (6 trampes), amb desplaçament
respecte a l’observat al País Valencià i la
Provença. La corba de vol té el seu pic a
mitjans de febrer (inici del mostreig en el
2017) i s’estén fins a primers d’abril, mentre
que el pic de les nimfes mòbils és al marçabril-maig (Figura 4).

Figura 4. Corba de vol detectada a Catalunya el 2017 i el
2018.

Figura 5. Mapa del mostreig de 2018 per a Matsucoccus.
En color blau, el municipis amb captures positives, i en color
marró on no hi ha hagut captures. En verd, les zones amb
presència de pi marítim.

d S’han fet observacions sobre la resta de fases
del cicle biològic, com són la posta, naixe·
ment de nimfes i desenvolupament, que han
continuat durant 2018 per poder caracterit·
zar millor el cicle en les nostres condicions.
e S’ha confirmat la presència a les trampes de
2 depredadors de nimfes: Hemerobius stigma (un neuròpter) i Elatophilus nigricornis
(un hemípter).

Durant la primavera de 2018 el DARP, a banda
de continuar el mostreig ampliant-lo a zones
limítrofes (Figura 5), ha realitzat una plan·
tació experimental a la finca de Ca n’Olivé
(Maçanet de la Selva), amb nou procedències,
inclosa la Tamjout, per assajar la seva resis·
tència/tolerància als atacs de Matsucoccus i la
seva adaptació a les nostres condicions climà·
tiques (Taula 2).

Taula 2. Llistat de procedències de Pinus pinaster de l’assaig.

Procedència

País

Municipi

Categoria

Altitud
(m.s.n.m.)

Pm
anual
(mm)

ETP
(mm)

Aridesa Tm
(P/ETo) anual
(ºC)

2 – Sierra de
Teleno

Espanya

Luyego

Seleccionada

970

654

650

1,00

10,3

9 – Montaña de Espanya
Soria-Burgos

San Idelfonso

Qualificada

1.130

758

650

1,17

9,3

12 – Serranía
de Cuenca

Espanya

Talayuelas

Seleccionada

1.050

609

750

0,81

12,2

15 – Sierra de
Espadán

Espanya

Serras

Identificada

240-790

604

750

0,80

14,2

16 – Levante

Espanya

Cortes de Pallas

Identificada

550-1.010

588

750

0,78

14,0

B- Serra de
Pradell

Espanya

Mont-Ral

Blanca

680

616

750

0,82

14,3

C – Litoral
català

Espanya

Òrrius

Blanca

250-320

846

750

1,13

14,2

Tamjout Collobriere

Marroc

Tahala

Qualificada

1.400

634

14,5

Santarem

Portugal

Salvaterra de Magos

Qualificada

15

700

15,6
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Diagnosi dels atacs i
mesures de control
L’experiència recollida d’altres zones afecta·
des per aquest decaïment, apunta, després
d’una primera fase d’instal·lació, a una clara
davallada en l’estat de vigor dels arbres, cosa
que els fa molt més susceptibles a patir atacs
d’insectes. Un dels primers patògens que
intervindrien en l’espiral de decadència del pi
marítim seria la caparreta Matsucoccus.
Aquesta debilitat dels pins s’agreuja amb la
sinèrgia de diversos factors, com poden ser
una baixa qualitat del sòl, una gestió silvícola
deficient/incorrecta i una meteorologia adver·
sa pels arbres (altes temperatures, baixes
precipitacions/humitats) que a la vegada és
beneficiosa per la plaga. Les fortes sequeres
estivals dels últims anys i el canvi climàtic no
farien més que empitjorar encara més aquesta
situació.

Aspectes legals
La legislació sectorial vigent defineix les obli·
gacions dels diferents actors en matèria de
sanitat forestal, concretament la Llei 6/1988,
Forestal de Catalunya (art. 29 i 30) i la Llei
estatal 43/2003, de Forests (art. 53 i 68).
D’una banda, s’estableix l’obligació per part
dels propietaris afectats de comunicar formal·
ment aquest fet a l’administració forestal, i els
atribueix la responsabilitat en primera instàn·
cia d’emprendre els tractaments necessaris,
per als que caldrà establir un règim d’ajuts.
Subsidiàriament la responsabilitat recau en
l’administració, i la propietat ha de facilitar
la realització de les actuacions que aquesta
promogui.

Amb aquests condicionants, es recomana:

Així mateix, l’administració pot establir mesu·
res d’obligat compliment i sancionar la manca
de col·laboració o ocultació deliberada d’in·
formació. Cal recordar que l’assistència tèc·
nica als afectats és gratuïta en qualsevol cas.

– Realitzar les plantacions d’acord amb els
condicionants climàtics, especialment a
20-30 anys, quan semblen ser més sensibles
els pins, i als factors edàfics que necessita el
pi marítim, evitant les pitjors estacions.
– Aplicar unes bones pràctiques silvícoles que
afavoreixin el vigor i el creixement dels
pins, amb aclarides selectives i preventives,
eliminant els pins amb escorça més fina.
– Limitar, el màxim possible, el moviment
de troncs de pi marítim del bosc afectat a
altres punts, especialment durant la fase
mòbil de la plaga.

El 24 de febrer de 2017, la directora general
de Forests declarava d’interès fitosanitari les
actuacions silvícoles de control de Matsucoccus
feytaudi, en 27 municipis de la Selva i el
Gironès. Amb les noves dades obtingudes
durant el mostreig de 2017, el 2 de febrer de
2018 s’ha efectuat una nova declaració que
amplia l’àmbit territorial a les comarques de
la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Vallès
Oriental i el Maresme. Així mateix, una nota
tècnica determina unes mesures obligatòries
i unes recomanacions per als anys posteriors i
de silvicultura preventiva.

Actualment els atraients feromonals estan en
fase d’experimentació. Es pot fer un segui·
ment de les poblacions de l’insecte amb
les trampes, però el trampeig massiu no és
possible. Pel que fa al control natural de la
plaga, destaca la presència d’insectes depre·
dadors, com la xinxa Elatophilus nigricornis,
el neuròpter Hemerobius stigma i alguns
coleòpters (Iberorhyzobius rodensis [marie·
ta], Malachiomimus pectinatus i Aplocnemus
raymondi).

XXXV

JTS

EMILI GAROLERA

69

Mesures obligatòries

Recomanacions

1. Durant els mesos de març, abril i maig no
es poden realitzar aprofitaments o treballs
en les masses forestals afectades, ja que
en aquesta època es pot afavorir la disper·
sió de larves de Matsucoccus feytaudi, en
estar en fase mòbil.

Per tal de limitar la intensitat i l’extensió
de l’afectació de les pinedes molt afectades
(>20% dels arbres amb símptomes impor·
tants) es recomana:

Atès que el risc d’expansió o intensificació dels
danys d’aquest organisme pels moviments
de fusta a l’interior de les zones que ja estan
molt afectades és poc rellevant, excepcionalment es podran realitzar aprofitaments
o treballs silvícoles en 10 municipis, sempre
que es declari que una empresa transforma·
dora situada dins de la zona rebrà i pelarà o
estellarà els troncs en menys de dues setma·
nes des de la tallada i que s’apliquin mesures
específiques (desinfecció dels camions, etc.).
Aquest nucli de màxima afectació inclou els
municipis d’Anglès, Bescanó, Brunyola, Caldes
de Malavella, Maçanet de la Selva, Massanes,
Riudarenes, Santa Coloma de Farners, Sils i
Vilobí d’Onyar.
2. Entre els mesos de juny i novembre (amb·
dós inclosos) es poden realitzar treballs,
però s’haurà d’enretirar o triturar tota la
fusta de més de 10 cm de diàmetre en
menys de tres setmanes, per evitar la pro·
pagació de perforadors (Ips sexdentatus).
Si es formen piles de biomassa i han de
romandre durant aquest període en ter·
reny forestal, únicament podran ser-ho en
forma d’estella.
3. Entre desembre i febrer es poden realitzar
treballs i acumular fusta al bosc sempre
que, a data 28 de febrer, tota la fusta de
més de 10 cm de diàmetre sigui retirada o
triturada.
Només es poden obviar aquestes limitacions
en el cas de tallar pins que ja siguin morts i
secs. En aquest cas només cal trossejar les res·
tes de qualsevol diàmetre i deixar-les esteses.
La propietat i/o l’empresa que realitzi els tre·
balls posarà en coneixement de les indústries
o de les empreses que treballen amb biomassa
que aquesta fusta prové d’una massa forestal
afectada.

1. Fer una gestió forestal que tingui com a
objectiu la formació d’un bosc mixt de
marítim, alzina, alzina surera, roure i pi
pinyer, segons les espècies presents i de
com regeneri la massa un cop feta la talla·
da dels pins marítims.
2. Tallar arreu tot el marítim i respectar o
seleccionar, segons la densitat, els millors
peus presents d’alzina, alzina surera, pi
pinyer i roure. Les ferides provocades en
l’aclarida esdevenen un risc, en augmentar
la capacitat atraient per als perforadors
dels arbres ferits i, per tant, poden esdeve·
nir nous focus de cria potencials. Cal evitar
al màxim la generació de ferides, i si un
arbre resulta molt lesionat s’haurà d’enre·
tirar.
Si passats 5 anys després de la tallada arreu les
masses no han regenerat naturalment, caldrà
fer plantació.
En pinedes no tant afectades (<20% dels
arbres amb símptomes importants) les reco·
manacions són potenciar els arbres més vigo·
rosos i amb escorça més gruixuda, més resis·
tent a la perforació dels insectes. Cal realitzar
aclarides amb un clar objectiu de millora i
extreure peus afectats, dominats i debilitats.
Aquestes mesures s’inclouen com a condicions
especials en les autoritzacions i resguards de
comunicacions emeses pels serveis territorials
del DARP o pel CPF (segons si es disposa o no
d’IOF vigent).
En altres països afectats s’han adoptat disposi·
cions força estrictes per part de les administra·
cions. Així, la normativa vigent a Itàlia (decrets
ministerials de 1996 i 2016), estableix mesures
de lluita obligatòria amb despeses a càrrec de
la propietat mitjançant dues aclarides sanità·
ries l’any i la destrucció o tractament immedi·
at del material infectat. Es limita el transport
al període entre l’1 de juliol i el 31 gener, i es
permet la comercialització únicament de fusta
en roll prèviament escorçada. A la regió de la
Toscana (2006) també s’ha declarat mesures
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obligatòries més detallades pel que fa a l’exe·
cució dels aprofitaments.
A Còrsega (Ordre Prefectoral de 1997 modifi·
cada el 1998), el transport de fusta amb escor·
ça provinent de les zones delimitades es pot
fer únicament del 30 de juny a l’1 de gener.

Ajuts per a la restauració
del potencial forestal de
les zones afectades per
danys biòtics

Dades dels ajuts per a la
restauració del potencial
forestal de 2017 i 2018
La convocatòria d’ajuts es va resoldre el 8
de juny de 2017, per un import total de
185.968,20 euros, que va correspondre a tots
els expedients subvencionables amb una pun·
tuació superior a 45 punts. A la Taula 3 es
desglossa per municipis.
Taula 3. Superfície i import atorgat pel concepte Tallada
de vegetació afectada i tractament de les restes de Pinus
pinaster. Any 2017.

Municipi

Superfície
(ha)

Import
(€)

En aquest context d’afectació, es va dotar una
línia d’ajut per fomentar l’extracció i retirada
dels arbres afectats, amb l’objectiu de reduir
l’avanç de la plaga i minimitzar-ne l’impacte.

Anglès
Bescanó
Brunyola

30,10
80,06
63,51

24.996,85
35.542,33
45.665,18

Caldes de Malavella

13,70

13.015,00

La línia d’ajut que es va dotar des del Centre
de la Propietat Forestal va anar dirigida a les
finques forestals de titularitat privada i s’em·
marca dins del Programa de Desenvolupament
Rural de Catalunya 2014 – 2020.

Llagostera
Riudarenes
Santa Coloma de Farners
Vidreres
Vilobí d’Onyar

8,00
35,99
5,50
7,50
27,74

7.600,00
24.833,10
4.746,50
7.125,00
22.444,24

272,10

185.968,20

El 20 de març de 2017 es va publicar la con·
vocatòria dels ajuts per a la restauració del
potencial forestal. El concepte subvencionable
va ser la tallada de la vegetació afectada i
tractament de les restes generades en masses
de pi marítim amb un grau d’afectació supe·
rior al 20% dels arbres existents dins la zona
afectada.

Total

Un cop resolta la convocatòria es van comen·
çar a executar els treballs seguint els criteris
tècnics establerts, i a la tardor ja se’n van
poder certificar alguns (Fotografies 5 i 6).
El termini per finalitzar-los era el dia 28 de
febrer de 2018.
D’acord amb la nova declaració oficial, durant
el mes de març s’ha tornat a publicar la con·
vocatòria d’ajuts corresponent a l’any 2018,
que està dotada amb el mateix pressupost i els
mateixos criteris econòmics i de selecció que la
campanya anterior.

Més informació:
http://www.forestal.cat/web/arees/plagues
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Fotografia 5. Zona a la comarca de la Selva de treballs executats i certificats, s’han deixat en peu els arbres més vigorosos i
s’han tallat tots els afectats o amb baixa vigorositat. Font: CPF

Fotografia 6. Detall de l’estat de la massa després treballs executats. Font: CPF
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RESUM
En aquest article es descriu l’execució de tallades selectives en suredes. En primer lloc s’estableixen els objectius que es persegueixen amb les tallades selectives i després es descriuen tres casos de finques on se n’han fet: Mollfulleda
d’Arbúcies, Can Boix de Santa Coloma de Farners i Riudecòs d’Arbúcies. Es
detalla com estava el bosc abans de fer la tallada i com queda després, amb
paràmetres com densitat i àrea basal abans i després de la tallada, tant per
classes diamètriques com total. Es fa esment també dels rendiments de les
feines i el destí del producte obtingut. Finalment es presenten les conclusions.

Introducció
La tallada selectiva és una actuació necessària
en suredes si es volen gestionar correctament
per maximitzar la producció de suro de qua·
litat. Les tallades busquen assolir diversos
objectius, com són:
–
–
–
–

eliminar sureres afectades per malalties
eliminar sureres que no facin suro de qualitat
eliminar sureres amb conformació dolenta
eliminar sureres que per la seva edat ja
estan esgotades
– regular la competència i concentrar el
potencial de l’estació en els millors peus.
En aquest sentit es tallen tant peus sobrants
com els pitjors rebrots de cada soca per dei·
xar el millor.
Els quatre primers objectius fan referència a
un criteri sanitari d’eliminació de peus dolents
de la massa, mentre que el cinquè criteri no
elimina necessàriament peus dolents sinó que
busca concentrar els recursos de l’estació en
els millors peus.

Les tallades selectives en suredes són difícils de
quantificar a priori ja que depenen del nom·
bre de sureres amb característiques dolentes,
al contrari que altres actuacions silvícoles
(aclarides o tallades selectives en altres espè·
cies), que es basen en la densitat de peus en
relació a l’edat o estat de desenvolupament.
Tant podem tenir una sureda jove i en bon
estat fitosanitari on la tallada selectiva hagi
de ser molt suau, com una sureda atacada per
malalties o amb excés de peus envellits on les
tallades hagin de ser més intenses.

Tallada selectiva a la finca
Mollfulleda (Arbúcies)
En aquest article s’ha quantificat la tallada
selectiva feta a la unitat d’actuació 1a de la
finca Mollfulleda d’Arbúcies, propietat de Joan
Garolera. La família Garolera ha gestionat les
seves suredes de manera modèlica al llarg del
temps, així que s’ha considerat aquesta finca

Taula 1. Dades silvícoles de la tallada selectiva a la finca Mollfulleda.(diàmetre sota suro, tret de la CD 10 i 15)

CD
10
15
20
25
30
35
40
TOTAL

Densitat abans
de la tallada
(peus/ha)
50
0
150
250
100
200
50
800

AB abans de la
tallada (m2/ha)
0,39
0
4,71
12,27
7,07
19,24
6,28
49,97

Densitat després
de la tallada
(peus/ha)
50
0
100
200
50
200
50
650

AB després de la
tallada (m2/ha)
0,39
0
3,14
9,82
3,53
19,24
6,28
42,41
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com a bon exemple de la correcta execució de
les tallades selectives en suredes. S’ha establert
una parcel·la d’inventari de deu metres de radi
a la zona tallada, on s’ha mesurat el diàmetre
de les sureres en peu i dels peus tallats, amb els
resultats de la Taula 1 i Figura 1.
Tallasa selectiva en sureda
300
250

Peus/ha

200
150
100
50
0

10

15

20

25

30

35

40

La tallada selectiva ha eliminat prop d’un
20% dels peus existents, incidint en les classes
diametrals intermèdies (CD 20, 25 i 30), tot i
que cal dir, certament, que en aquest cas són
molt escassos els peus menors de 20 cm i més
grans de 40. Totes les sureres tallades havien
estat pelades dos anys abans de la tallada. No
s’han tallat sureres de 35 o 40 cm, atès que són
peus amb plena capacitat productiva i bona
conformació, ja que han perviscut d’anteriors
tallades selectives. En canvi, s’han tallat sureres
productives de diàmetre inferior, sense dubte
perquè estaven afectades per alguna malaltia.
Cal destacar també l’escassa incidència sobre
l’àrea basal, de la que s’extreu només el 15% de
l’existent. La zona ha quedat amb una fracció
de cabuda coberta al voltant del 60%, que es
considera adequada per al correcte desenvolu·
pament de la sureda. S’han tret unes 227 tones
de fusta de trituració en aproximadament
10,35 ha de superfície, el que suposa unes 22 t/
ha. S’estima una producció de 4,6 t/ha de suro.

Classe diamètrica

Figura 1. Densitat abans i després de la tallada selectiva a la
finca Mollfulleda.

S’observa una densitat inicial de sureres ele·
vada (800 peus/ha) amb poques sureres de
diàmetres inferiors (només 50 peus/ha de
classes 10 i 15) i moltes sureres productives
(600 peus/ha). En la parcel·la d’inventari no
ha entrat cap surera de gran diàmetre (CD
superior a 40). L’alçada mitjana de la massa és
d’aproximadament 8 metres i hi ha presència
d’altres espècies com l’alzina o l’arboç (fins a
100 peus/ha de CD 20 i 25), en aquest cas amb
un diàmetre notable.

Tallada selectiva a la finca
can Boix (Santa Coloma
de Farners)
La tallada selectiva s’ha portat a terme a la
unitat 1d, dominada per la surera i amb alzina i
arboç com a espècies acompanyants. S’ha esta·
blert una parcel·la d’inventari de deu metres
de radi a la zona tallada, on s’ha mesurat el
diàmetre de les sureres en peu i dels peus
tallats, amb els resultats de la Taula 2 i Figura 2.

Taula 2. Dades silvícoles de la tallada selectiva a la finca Can Boix (diàmetre sota suro, tret de les CD 10 i 15).

CD
10
15
20
25
30
35
40
45
TOTAL
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Densitat abans de
la tallada (peus/ha)

AB abans de la
tallada (m2/ha)

65
65
96
32
32
65
32
65
452

0,51
1,15
3,02
1,57
2,26
6,25
4,02
10,34
29,12

Densitat després
de la tallada
(peus/ha)
65
65
32
32
32
65
32
32
355

AB després de la
tallada (m2/ha)
0,51
1,15
1,01
1,57
2,26
6,25
4,02
5,09
21,86
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Tallasa selectiva en sureda

que es considera adequada per al correcte des·
envolupament de la sureda. S’han tret unes 20
t/ha de fusta de trituració. Abans de la tallada
es van traure unes 2,1 t/ha de suro.

120
100

Peus/ha

80
60

Tallada selectiva a la finca
Riudecòs (Arbúcies)

40
20

10
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30

35

40

45

Classe diamètrica

Figura 2. Densitat abans i després de la tallada selectiva a la
finca Can Boix.

La densitat inicial de sureres és de 452 peus/ha,
amb totes les classes diametrals representades
de manera equilibrada. Hi ha sureres de gran
diàmetre (fins a CD 45) que aporten la major
part de l’àrea basal de la massa. L’alçada
mitjana de la massa és d’aproximadament 8
metres i hi ha presència d’altres espècies com
l’alzina o l’arboç (fins a 162 peus/ha d’alzina
de les CD 10 i 15, i àrea basal de 1,6 m2/ha). Els
paràmetres de la sureda són els normals per a
una massa en producció.
La tallada selectiva ha eliminat poc més del
20% de les sureres existents i el 25% de l’àrea
basal. S’ha buscat eliminar les sureres de gran
diàmetre sense futur, així com les sureres amb
mala conformació. La zona ha quedat amb una
fracció de cabuda coberta al voltant del 70%,

A l’igual que en les altres finques, s’ha fet una
parcel·la d’inventari de deu metres de radi a la
zona tallada, on s’ha mesurat el diàmetre de
les sureres en peu i dels peus tallats, amb els
resultats de la Taula 3 i Figura 3.

Tallasa selectiva en sureda
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Figura 3. Densitat abans i després de la tallada selectiva a la
finca Riudecòs (Arbúcies).

Taula 3. Dades silvícoles de la tallada selectiva a la finca Riudecòs (Arbúcies) (diàmetre sota suro, tret de les CD 10 i 15).

CD

Densitat abans de la
tallada (peus/ha)

AB abans de la
tallada (m2/ha)

Densitat després de
la tallada (peus/ha)

AB després de la
tallada (m2/ha)

10

104

0,82

37

0,29

15

0

0

0

0

20

37

1,16

37

1,16

25

185

9,08

111

5,45

30

111

7,85

111

7,85

35

111

10,68

111

10,68

40

0

0

0

0

45

37

5,88

0

0

TOTAL

585

35,47

407

25,43
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La densitat inicial de sureres era de 585 peus/ha,
amb pocs peus de diàmetre baix (CD 10, 15 i
20), molts peus de classes intermèdies (CD
25, 30 i 35) i algun de gran diàmetre (CD 45).
Mancaven algunes classes diametrals com la
15 o la 40. L’alçada mitjana de la massa és
d’aproximadament 7 metres i hi ha presència
d’altres espècies com l’alzina o l’arboç (fins
a 74 peus/ha d’alzina de diàmetre 10 i àrea
basal de 0,58 m2/ha, i 37 arboços/ha de CD 10).
S’estima una producció de 3,4 t/ha de suro.
La tallada selectiva ha eliminat al voltant del
30% de les sureres existents i el 28% de l’àrea
basal. El criteris de tallada han estat:
– sureres que presentin ferides
– sureres amb capçada poc desenvolupada
– sureres que presentin símptomes d’esgota·
ment
– sureres envellides i brancalloses que ocu·
pen molta superfície apta per sureres de
millor conformació
– qualsevol espècie (alzina, arboç, altres) que
faci competència a sureres o pelegrins amb
potencial productiu
– s’eliminen per complet els pins pinyers (no
necessàriament en una sola intervenció)
– en la mateixa tallada es fa selecció de
rebrots per deixar els millors de cada soca.
Com es pot observar, cap dels criteris fa refe·
rència explícita a un diàmetre de tallada o
a una densitat final. Ara bé, el tercer criteri
(sureres amb símptomes d’esgotament) coin·
cideix habitualment amb sureres que han arri·
bat als 50 cm de diàmetre. Però no sempre és
així; pot haver-hi sureres d’aquest diàmetre, o
inclús més, que donin suro de qualitat i en tal
cas no es tallen.
En el cas de la finca Riudecòs la tallada
selectiva es fa l’hivern següent a la lleva del
suro i la productivitat se situa al voltant de
les 20 t/ha de llenya, xifra que coincideix amb
l’obtinguda a la finca Mollfulleda.
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Conclusions
Les tallades selectives són actuacions molt
convenients per a la sureda, tant per eliminar
sureres dolentes, com per regular la compe·
tència entre elles i amb altres espècies. En el
cas de la finca Mollfulleda es parteix de den·
sitats altes i es practiquen tallades de certa
intensitat, buscant deixar només les sureres
que ja donen suro de qualitat o les que en
el futur poden donar-ne. En altres finques,
com ara a la finca Can Massaneda de Santa
Coloma de Farners, les tallades selectives són
molt més suaus i s’extreuen uns 50 peus/ha (a
Mollfulleda s’extreuen fins a 150 peus/ha), la
qual cosa indica que la intensitat de les talla·
des depèn molt de les condicions en què es
trobi la sureda.
A les finques Can Boix i Riudecòs la densitat
de peus és mitjana i es tallen menys peus, tot
i que l’efecte sobre l’àrea basal és notable, ja
que se solen tallar peus de gran diàmetre. En
tots els casos la producció de fusta de tritura·
ció ha estat al voltant de les 20 t/ha; el suro
que haguessin produït aquestes sureres talla·
des es situaria en uns 1,15 t/ha en el cas de la
finca Mollfulleda, 0,38 t/ha per la finca Can
Boix i 0,89 t/ha en la finca Riudecòs. Amb tot,
les suredes gestionades durant molt temps
amb tallades periòdiques necessitaran inter·
vencions molt més suaus que les suredes que
es vulguin posar en producció.
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