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Aquest llibre que comenceu a llegir és el contingut tècnic de les vuit trobades 

que han tingut lloc entre el 7 d’abril i el 2 de juny de 2017 en diferents indrets de 

Catalunya en el marc de les XXXIV Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera. 

Aquestes jornades, que organitza el Consorci Forestal de manera ininterrompuda 

des del seu inici, neixen de la voluntat de donar a conèixer la gestió forestal inno-

vadora que incorpora altres punts de vista, per assolir l’objectiu de conservació i 

millora dels boscos sense oblidar-ne la seva economia. Amb el temps, han esdevin-

gut una sòlida referència pel que fa a formació i transferència del coneixement 

forestal al nostre país.

Durant vuit divendres hem recorregut Catalunya, de nord a sud i d’est a oest, 

per visitar i debatre sobre experiències en la mecanització dels treballs forestals, 

l’aplicació de nous models silvícoles per a la producció i la conservació de l’hàbitat 

dels boscos de roure reboll, pi roig i la pinassa respectivament, la innovació amb 

aplicatius de mesures forestals i cartografia per a dispositius mòbils, l’aplicació de 

mesures per combatre plagues i per incorporar fusta morta en la gestió forestal, 

per acabar amb un parell de jornades dedicades a informar sobre les característi-

ques de les franges d’autoprotecció i les llums i ombres de la seva execució, i la 

darrera sobre el potencial fuster del pi blanc a Catalunya.

Així doncs, la publicació que teniu entre les mans és fruit de tot el procés de 

transferència de coneixement que s’inicia amb cadascuna de les visites tècniques i 

finalitza amb la redacció i elaboració d’aquesta edició que recull exhaustivament 

els continguts de totes les temàtiques tractades. 

Sense la implicació de persones i entitats, aquesta edició no seria possible. Hem 

d’agrair, per tant, la implicació d’empreses i entitats col·laboradores que any rere 

any hi donen suport i que juntament amb els coordinadors de les jornades, han 

fet possible aquesta nova edició on hi han participat propietaris forestals, tècnics 

privats i de l’administració i empreses de serveis entre molts d’altres. Tots junts i 

en un ambient distès, hem estat capaços de generar diàlegs amb aportacions molt 

interessants i enriquidores. I és que aquest és el veritable esperit de les Jornades, 

trobades a bosc per a fomentar l’intercanvi d’innovadores experiències reals i pràc-

tiques per a debatre i aprendre. 

Josep M. Tusell

Responsable Àrea Tècnica

Consorci Forestal de Catalunya

XXXIV JTS 
EMILI GAROLERA
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RESUM

El pi marítim és una espècie productora de fusta àmpliament estesa per la comar-
ca de La Selva. Les aclarides s’han fet fins ara manualment, tot i que les condicions 
del terreny permetrien en algunes ocasions fer-les amb processadora i autocarre-
gador. En el present article es descriu, mitjançant un exemple pràctic en una finca 
de Santa Coloma de Farners, la manera de procedir en les aclarides amb proces-
sadora i se n’analitzen els condicionants, avantatges i inconvenients davant de les 
aclarides manuals.

Introducció

Les masses regulars són aquelles en què 
almenys el 90% dels peus pertanyen a la 
mateixa classe artificial d’edat, la qual nor-
malment abasta 20 anys. Una massa regular 
se’n diu coetània quan els arbres tenen tots la 
mateixa edat. Tot i que en condicions naturals 
és habitual trobar masses regulars, especial-
ment en coníferes, i moltes espècies de casa 
nostra les formen, les masses coetànies es 
donen habitualment en plantacions.

L’espècie que ens ocupa en aquesta jorna-
da, el pi marítim o pinastre (Pinus pinaster 
Ait.), és una espècie pròpia del mediterrani 
occidental que es distribueix per Portugal, 
Espanya, França, Itàlia, Marroc i petites pobla-
cions a Malta, Algèria i Tunísia (Figura 1), 
possiblement introduïdes per l’ésser humà. 
A Catalunya és l’onzena espècie forestal per 
nombre d’hectàrees (poc més de 14.000 ha) 
i la catorzena per que fa a nombre de peus 
(uns 12,5 milions). Es troba sobretot a les 
comarques gironines (75% de les existènci-
es), especialment a la comarca de La Selva, 
on es concentra el 41% del total de l’espècie 
(GRACIA, 2004).

El pi marítim és una espècie amb gran capa-
citat d’adaptació, ja que es pot trobar des del 
nivell del mar fins als 2.100 metres d’altitud a 
la serralada de l’Atles (Marroc) i des de zones 
amb 1.400 mm de pluja anual i sense sequera 
estival fins a indrets amb només 350 mm anu-
als de pluja i més de quatre mesos de sequera. 
Se la troba principalment sobre sòls àcids, 
encara que viu també als bàsics i inclús als sor-
rencs i pobres on cap altra espècie comercial 
hi pot sobreviure (ALÍA i MARTÍN, 2002).

Actualment s’accepten tres subespècies de pi 
marítim, dues d’àmbit mediterrani i una altra 
d’àmbit atlàntic:

• Subespècies mediterrànies:
_ renoui: comprèn les poblacions algeria-

nes i tunisianes
_ escarena: comprèn la resta de poblacions 

mediterrànies
• Subespècie atlàntica:

_ pinaster

Figura 1. Distribució del pi marítim. Les creus en color verd 
indiquen poblacions aïllades i els triangles de color taronja 
poblacions naturalitzades. Font: Giovanni Caudullo, via Wikimedia
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Gestió de l’espècie

Plantació i manteniment

Avui dia el pi marítim es planta amb densitats 
al voltant dels 800 peus per hectàrea (marc de 
plantació de 4 x 3) enfront dels 1.000-1.100 
peus/ha amb què es plantava fins a la darrera 
dècada del segle XX. En aquesta espècie és 
molt important emprar el material genètic 
més adequat en la plantació, ja que presenta 
una forta tendència a corbar-se en els primers 
metres de tronc. Per aquesta mateixa raó és 
desaconsellable la regeneració natural de les 
masses de l’espècie.

Per assegurar el bon perviure de la plantació 
i protegir la inversió econòmica, és imprescin-
dible fer treballs de manteniment en els anys 
posteriors a la plantació. Aquestes actuacions 
són bàsicament l’estassada al voltant de cada 
plançó per evitar la competència de les espèci-
es vegetals més heliòfiles, la reposició de falla-
des i la poda de formació. Les estassades s’han 
de fer fins que els plançons hagin superat en 
alçada la vegetació competidora, el que sol 
significar durant els cinc anys posteriors a la 
plantació. Les reposicions de fallades se solen 
fer en els dos anys posteriors a la plantació, 
per tal d’evitar que la diferència d’edat sigui 
massa ampla, encara que hi ha propietaris que 
fan reposició en els primers cinc anys després 
de la plantació.

Règim d’aclarides

Idealment s’haurien de fer aclarides poc temps 
després d’observar-se que existeix tangència 
de capçades. Això implica realitzar aclarides 
amb un pes moderat i amb una freqüència 
elevada fins arribar a una densitat al final del 
torn d’uns 300 peus/ha.

No obstant, els condicionants econòmics 
imposen reduir el nombre d’aclarides al mínim 
possible. Així, els models de gestió ORGEST 
(VERICAT et al., 2014) recomanen plantar 
amb baixa densitat i practicar dues aclarides, 
selectives o mixtes, la primera quan el diàme-
tre està entre els 20-25 cm (edat entre 25 i 
35 anys) i la segona abans de la tallada final 
(amb 35-45 anys, segons el model ORGEST que 
s’esculli).

Pel que fa al règim d’aclarides, existeixen 
multitud de variants. Aquest règim es veu 
fortament condicionat pel mercat, les dis-
ponibilitats de personal especialitzat, el risc 
de plagues, malalties, catàstrofes naturals, 
o l’abandonament de les plantacions, etc. 
Conseqüentment, és aconsellable aplicar els 
models teòrics amb certa flexibilitat.

En algunes finques de la comarca de La Selva 
plantades amb densitat de més de 1.000 peus/
ha s’han fet tres aclarides als 15, 30 i 40 anys; 
en altres de menor qualitat d’estació s’han fet 
als 20, 35 i 45 anys; en alguna finca plantada 
amb 800 peus/ha s’han aplicat tres aclarides 
als 10, 20 i 30 anys o dos als 15 i 30 anys… I tot 
això en finques amb gestió continuada.

En no poques ocasions les plantacions s’aban-
donen i obliguen a fer aclarides tardanes en 
condicions desfavorables (masses amb densi-
tat elevada i arbres de diàmetre escàs i alçada 
excessiva), quan no s’ha de recórrer directa-
ment a la tallada arreu i començar el cicle de 
nou (Fotografia 1).

Amb tot, es poden donar unes pautes comu-
nes en el règim d’aclarides: comptant que es 
planten uns 800 peus/ha, és recomanable fer 
dues aclarides mixtes (una seria massa intensa 
i tres suposarien una despesa excessiva en la 
primera) separades com a mínim per 10 anys. 
La primera aclarida es pot fer amb edats des 
dels 15 fins a 35 anys, tenint en compte que 
si es fa amb 15 suposarà una inversió i si es 

Fotografia 1. Plantació de pi marítim amb densitat per 
sobre de 1.000 peus/ha on no s’ha practicat cap aclarida.
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fa amb 35 s’estarà desaprofitant potencial 
de l’espècie, ja que farà anys que s’haurà 
establert competència i s’haurà reduït el crei-
xement. El nombre de pins a tallar en cada 
aclarida no hauria de superar el 50%, tret del 
cas de plantacions denses abandonades amb 
presència suficient de peus de futur en l’estrat 
dominant, condicions que recomanen elimi-
nar gran nombre de peus dominats i alguns 
codominants.

Finalment, en algunes finques de la Selva es 
proposa darrerament l’alternativa de plantar 
amb molt baixa densitat (al voltant de 600 
peus/ha, el que deixa molt d’espai per al des-
envolupament de cada peu) i deixar que les 
catàstrofes naturals (ventades, nevades, pla-
gues o malalties) eliminin els pitjors peus. Si 
no es dóna la catàstrofe caldria realitzar una 
aclarida cap a mig torn, en la qual es deixen 
els millors 300 peus/ha, tallant tant els peus 
dominats com els codominants que facin com-
petència a peus de futur.

Estassades i podes

Les estassades en masses adultes són actuaci-
ons cares i que no milloren el creixement ni 
la qualitat de la massa, en eliminar un estrat 
-el sotabosc- que ja no competeix amb els 
arbres. La seva utilitat és altra: permetre l’ac-
cés al bosc, reduir la càrrega de combustible 
o millorar el paisatge, entre d’altres. Per tant, 
les estassades s’han de reduir al mínim impres-
cindible, o si es pot, directament eliminar-les. 
En el cas del pi marítim normalment és neces-
sari estassar abans de la primera aclarida per 
poder accedir als arbres, però és habitual que 
en la segona no calgui ja que l’estrat arbori 
evita que es desenvolupi el sotabosc.

En canvi les podes contribueixen decisivament 
a augmentar la qualitat de la fusta, ja que 
eviten la formació de nusos que deprecien el 
valor del producte, però també poden reduir 
el creixement de l’arbre si són massa inten-
ses. Han de fer-se quan els pins són joves per 
limitar els nusos a la part interna del tronc. 
En la pràctica es considera que l’arbre ha de 
triplicar el diàmetre en el punt on es poda la 
branca per que el nus quedi en el terç interior 
del tronc; per tant, si l’arbre es tallarà amb 
uns 45 cm de diàmetre, el diàmetre del tronc 
al punt d’inserció de la branca a podar no ha 
de passar els 15 cm. Des del punt de vista sil-
vícola l’ideal seria pujar progressivament fins 

els 6-7 metres de tronc podats amb moltes 
intervencions. No obstant, econòmicament 
això resulta inviable, pel que habitualment es 
fan dues podes. Les orientacions ORGEST, atès 
que proposen aclarides tardanes, recomanen 
podar abans de la primera aclarida; a la pràc-
tica, però, per tal de reduir costos se solen fer 
les podes en el moment de fer les aclarides.

Torn i destí del producte

El torn del pi marítim a La Selva se situa habi-
tualment entre 50-60 anys, sense allargar-ho 
molt més, ja que per una banda és propens 
a patir malalties quan envelleix, i per altra 
banda les serradores treballen malament amb 
arbres massa gruixuts. El diàmetre objectiu se 
situa entre els 45 i els 50 cm.

Quan els pins són rectes i es poden fins a 6-7 
metres d’alçada, es poden obtenir dues peces 
curtes d’uns 2-3 m de fusta de serra (es consi-
dera fusta de serra aquella que té un diàmetre 
en punta prima major de 30 cm i es troba neta 
de nusos). Pràcticament la resta de l’arbre es 
destinarà a la indústria de l’embalatge i una 
petita part al mercat de la trituració (pasta de 
paper o biomassa per energia). Quan els pins 
no són rectes, per exemple perquè la proce-
dència és dolenta o no s’han podat, tot l’arbre 
s’ha de destinar a embalatge, i si és molt cor-
bat s’ha de destinar tot a trituració.

En els pins marítims podats, gairebé el 50% 
del producte es destina a fusta de serra i 
l’altre 50% es destina a la indústria de l’em-
balatge, amb menys d’un 10% a trituració. En 
comparació, el pi insigne podat pot destinar 
prop del 60% de la fusta a serra, un 35% a 
embalatge i un 5-7% a trituració. La diferèn-
cia rau en el fet que el pi marítim tendeix a 
formar nusos marcats i grossos, inclús quan 
són de la millor procedència, que deprecien el 
valor de la fusta.

Consideracions finals

En el context de canvi climàtic en el que vivim 
actualment, una espècie tan exigent com el pi 
insigne ha de perdre necessàriament superfície 
en favor d’altres. L’espècie ideal per substi-
tuir-lo semblava el pi marítim ja que tolera 
millor la sequera, la qualitat de la fusta és 
comparable i, tot i que els primers anys el seu 
creixement és menor que el de l’insigne, amb 
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l’edat l’acaba atrapant. No obstant això, la 
irrupció en els darrers anys d’atacs intensos 
de la caparreta del pi (Matsucoccus feytaudi), 
que debilita l’arbre de tal manera que altres 
plagues l’acaben matant, posa en perill l’opció 
del pi marítim per substituir el pi insigne. Una 
de les línies més prometedores per solucionar 
aquest problema, que ha devastat grans exten-
sions de pi marítim a Itàlia i França, consisteix 
a realitzar una bona i acurada gestió silvícola i 
en trobar varietats de pi marítim resistents a la 
caparreta, com les que hi ha al nord d’Àfrica.

L’aclarida mitjançant 
mètodes mecànics a la 
finca Can Miquel de Santa 
Coloma de Farners

La finca Can Miquel

La finca Can Miquel, Can Badia i Mas Llunés 
compta amb el PTGMF núm. 3.692 i té una 
superfície de 66,15 ha. Està formada per 
diverses peces separades: dos peces al vol-
tant del Castell de Farners (Can Miquel), dos 
peces prop de Sant Pere Cercada (Mas Badia) 
i dos peces més a Riudarenes (Mas Llunés). 
Dominen els boscos de pi marítim i les sure-
des, tot i que també hi podem trobar plan-
tacions de pi insigne, restes de perxades de 
castanyer i espècies de ribera.

La peça en la que s’ha fet l’aclarida mecanit-
zada amb processadora és l’anomenada Can 
Miquel, que se situa al voltant del Castell de 
Farners i suma unes 8 ha. Domina clarament el 
pi marítim, amb presència important de la sure-
ra i de vegetació de ribera al sot de Penjacans. 
El Castell i l’ermita de Farners són punts de 
gran afluència de visitants, sobretot els caps 
de setmana. A més a més, aquesta peça està 
travessada per un camí principal molt transitat 
per vehicles i tot tipus d’excursionistes.

La massa on s’ha fet l’aclarida està constitu-
ïda per bosc de pi marítim d’uns 30-40 anys 
d’edat, que es van plantar en el seu dia amb 
alta densitat (entre 1.000 i 1.500 peus/ha i 
llocs on s’arriben a 2.000 peus/ha) i on fins ara 
no s’havia practicat cap aclarida, pel que era 
palès que la massa s’havia estancat.

L’aclarida mitjançant mètodes 
mecànics

L’aclarida s’ha portat a terme en les unitats 
d’actuació 6a, 6b, i part de la 7. L’altra part de 
la unitat 7 -unes 8 o 9 ha- no era mecanitzable 
degut al fort pendent i sobretot a l’abrupta 
orografia, pel que es va haver de fer de forma 
manual. En total hi havia 8-9 ha aptes per al 
treball de l’equip format per la processadora i 
l’autocarregador. 

Tant en la zona mecanitzable com en la que es 
va realitzar l’aclarida de forma manual, no ha 
fet falta estassar el sotabosc degut a la baixa 
densitat arbustiva (Fotografia 2). Cal destacar 
que, a no ser que hi existeixi una alta densitat 
de sotabosc que dificulti l’accés de la màquina 
i la visió dels pins, quan es treballa amb equips 
de processadora i autocarregador no fa falta 
estassar ja que la maquinària arriba als arbres 
sense dificultat.

A més a més, no fa falta arranjar les pistes 
forestals degut a que l’autocarregador pot fer 
desplaçaments amb la carga suspesa relativa-
ment llargs fins a la pila, on la fusta pot ser 
carregada directament i sense desplaçament 
pel camió de tres eixos o camions plataformes.

Fotografia 2. Massa abans de l’aclarida (fotografia 
d’octubre de 2016).



11

CONSORCI 
FORESTAL DE 

CATALUNYA

Es va decidir escollir l’equip mecànic a l’hora 
d’executar els treballs pels següents motius:

• Les circumstàncies que envolten la finca, 
especialment l’orografia, que permet en 
gran part l’ús d’equips mecànics. El pen-
dent a les zones mecanitzables estava al 
voltant del 20%, mentre que a les zones no 
mecanitzables arribava al 70%.

• L’afluència elevada de ciutadans de Santa 
Coloma de Farners i rodalies que gaudeix 
de la finca privada, la qual cosa obliga a 
treballar en un grau de seguretat laboral 
més alt a l’exigit en els treballs tradicionals.

L’ús d’equips mecànics redueix el risc d’acci-
dents laborals ja que els treballs es concen-
tren en les persones que porten les màqui-
nes, i aquestes es troben protegides dins els 
elements de seguretat de les mateixes. Així 
mateix, la fusta que es processa queda con-
centrada o als carrers de treta de fusta o a 
les piles de material processat. A més a més, 
mai queda cap arbre enganxat dins l’aprofita-
ment. Aquestes raons més les senyalitzacions 
pròpies d’advertència dels treballs forestals 
fan que es disminueixi el risc d’accident tant 
pels operaris com per les persones que sense 
ser autoritzades per la direcció dels treballs 
i la propietat visiten la finca i en gaudeixen.

L’ús dels equips mecànics permet treballar amb 
episodis de pluja freqüent o abundant i, per tant, 
no interrompre el subministrament de fusta a 
la indústria. Havent realitzat els treballs entre 
l’octubre i el novembre, on la climatologia pot 
condicionar el subministrament, l’ús d’aquests 
equips és ideal per executar els treballs.

Finalment, i tal i com es veurà més endavant, 
els treballs tenen un cost econòmic semblant 
al dels treballs executats de forma tradicional.

L’aclarida s’ha executat amb una processado-
ra 8 x 8 John Deere 1270E i autocarregador 
Dingo AD 824-53T4A amb caixa curta. La pro-
cessadora fa 7,55 m de llarg per 2,95 m d’am-
ple i pesa al voltant de 19.250 kg. El fabricant 
especifica que és una màquina adient per 
executar aclarides tardanes, com és el nostre 
cas. L’autocarregador fa 9,23 m de llarg per 
2,65 m d’ample i pot carregar fins a 12 tones. 
Porta un motor de 215 CV de potència i pot 
desplaçar-se fins a 40 km/hora.

S’ha escollit un autocarregador amb la caixa 
curta (Fotografia 3) perquè té major llibertat 

de moviments dins el carril de desembosc i 
per tant maniobra millor en espais reduïts. 
L’inconvenient d’aquest autocarregador és que 
només pot carregar entre 6 i 12 tones de fusta 
en cada viatge, així que pot encarir la feina 
quan fa descàrregues a llargues distàncies. Val 
a dir que aquest no és el cas que ens ocupa.

Quan es planifica l’aprofitament s’ha de tenir 
en compte que els equips mecànics han de 
treballar en línies de màxim pendent i que 
aquest ha de ser continu. Si es fessin treballar 
per corbes de nivell s’incrementaria notable-
ment el risc de bolcada, sobretot per l’auto-
carregador, ja que quan va carregat i amb les 
rodes a diferent nivell hi ha perill de què el 
centre de gravetat caigui fora de la base for-
mada per les rodes del vehicle, i el moment de 
gir resultant el faci bolcar.

Una vegada triada la maquinària i la ubicació 
de la pila de fusta, s’han de triar les direccions 
dels carrils de desembosc ja que aquest tipus 
d’aclarides sempre tenen un component siste-
màtic. Preferentment els carrils de desembosc 
s’han de fer segons les línies de plantació, i la 
distància entre línies ve condicionada per la 
longitud útil del braç de la processadora. En 
el cas que ens ocupa la processadora tenia un 
braç de 7 metres de longitud i uns 5 d’útil, així 
que els carrils de desembosc es van fer cada 
10 metres.

Pel que fa a l’execució dels treballs pròpiament 
dita, primerament la processadora obre el car-
rer de desembosc de la fusta a la distància mar-
cada a la vegada que executa l’aclarida entre 
els carrers. La processadora té una amplada de 
2,95 metres, així que per a que pugui treballar 
amb comoditat, la distància entre fileres de 
pins ha de ser com a mínim de 4,5 m.

Fotografia 3. Autocarregador treballant.
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La processadora primerament abat l’arbre 
fent el tall arran de soca i seguidament passa 
la totalitat de l’arbre pel capçal, desbran-
cant-lo (Fotografia 4). Amb aquesta operació 
la processadora ja fa una primera mesura de 
la longitud total de l’arbre i la secció en cada 
longitud, tot cubicant-lo. Seguidament i amb 
les mesures preses anteriorment, la processa-
dora prepara els diferents productes dema-
nats per la indústria. Finalment separa la fusta 
als marges del carril de desembosc en funció 
de les necessitats de cada destí.

Quan es treballa amb aquesta maquinària 
existeix la possibilitat de desbrancar l’arbre en 
el carrer de desembosc, de tal manera que la 
brancada és objecte del compactament pel pas 
de la maquinària. El pas reiterat de la maqui-
nària sobre el carril de desembosc provoca que 
les branques dipositades en el mateix quedin 
compactades i parcialment triturades.

Posteriorment, l’autocarregador recull els pro-
ductes ja classificats per la processadora i els 
ordena en les diferents piles de fusta.

La processadora porta incorporat un comptador 
que suma els metres cúbics de fusta treballats al 
dia. Als llocs més bons (allà on els arbres estan 
més desenvolupats) s’ha arribat a processar 80 
m3 de fusta per dia i als llocs pitjors 35 m3 per dia. 
El rendiment de la processadora s’ha situat entre 
1,45 i 0,64 ha/dia. El rendiment de l’autocarrega-
dor és d’entre 50 i 55 m3/dia de fusta portada a 
carregador, pel que pot desemboscar al voltant 
d’1 ha per dia. Per tant, gairebé sempre la pro-
cessadora va més ràpida que l’autocarregador i 
només en els pitjors llocs és a l’inrevés. La proces-
sadora ha treballat en aquesta aclarida durant 
uns 10 dies laborables. El rendiment de l’equip 
varia en funció del tipus d’aprofitament, el pen-
dent del terreny i la distància de desembosc.

La fusta classificada s’apila al costat del camí, 
en piles de 3 – 3,5 m d’alçada (Fotografia 5), 
on és recollida per un tràiler curt, un camió 
remolc o un camió 6x6.

La Taula 1 mostra les característiques princi-
pals de l’aclarida.

Fotografia 4. Processadora aclarint els pins. Fotografia 5. Piles de fusta al costat de camí preparades pel 
trasllat a indústria.

Taula 1. Característiques de la massa forestal abans i després de l’aclarida a la zona actuada mecànicament.

Densitat de la massa (peus/ha) Diàmetre mig (cm)
Zona més densa Abans de l’aclarida 1.300 20,6

Després de l’aclarida 675 23,2

Zona menys 
densa

Abans de l’aclarida 945 24,5

Després de l’aclarida 600 27,0



13

CONSORCI 
FORESTAL DE 

CATALUNYA

De les dades s’observa que la densitat final 
ha baixat en els dos casos a uns 675-600 peus/
ha; a la zona amb més densitat el diàmetre 
mig inicial era molt menor que a la zona amb 
menor densitat (Figures 1 i 2). El diàmetre mig 
de la massa s’ha incrementat en els dos casos 
en un quantitat semblant, entre 2,5 i 2,6 cm.

S’observa que en ambdues zones s’ha incidit 
majoritàriament en els peus dominats. A la 
zona de més densitat gairebé s’han eliminat 
els pins de CD 15 i en la zona menys densa 
tots els de CD 10 i 15, deixant algun de la 20. 
És d’esperar que si no hi ha cap catàstrofe, 

en 10 o 15 anys es pugui fer una altra aclari-
da en la que es podran treure peus de gran 
diàmetre.

La productivitat ha estat de 55 m3/ha, dels 
quals el 85% s’ha destinat a la indústria de 
l’embalatge (palets) i l’altre 15% a paper.

Comparació amb una aclarida 
manual

A grans trets, en zones de característiques 
semblants a les que trobem en aquesta jorna-
da, el cost d’una colla de quatre treballadors 
és de 115 - 135 €/jornal + 200 – 250 €/dia pel 
lloguer del tractor i cabrestany, és a dir, 660 
- 790 €/dia. Una colla pot tallar i treure uns 
30 – 35 m3 de fusta al dia, pel que haguessin 
necessitat entre 11 -15 dies laborables, a un 
cost d’entre 19 - 26 €/m3. L’equip mecanitzat 
costa entre 130 i 160 €/hora, és a dir, entre 
1.040 i 1.280 €/dia, i atès que pot tallar i treu-
re entre 50 i 55 m3/dia, el cost varia entre 19 
i 26 €/m3.

Com es pot comprovar no existeix diferen-
cia econòmica entre l’ús d’equips humans i 
equips mecànics sinó que l’elecció del mètode 
ha estat principalment per la rapidesa en 
l’execució i la disminució dels riscos laborals.

Referències

ALÍA, R.; MARTIN, S.; 2002. EUFORGEN technical guidelines 
for genetic conservation and use for Maritime pine (Pinus 
pinaster). International Plant Genetics Resources Institute, 
Rome, Italy. 6 pp.

GRACIA, C. (ed.); 2004. Catalunya. Inventari ecològic i fores-
tal de Catalunya. (10). Centre de Recerca Ecològica i Aplica-
cions Forestals, Barcelona. 184 pp.

VERICAT, P.; PIQUÉ, M.; BELTRÁN, M.; CERVERA, T.; 2014. 
Models de gestió per a les plantacions de coníferes: produc-
ció de fusta. Sèrie: Orientacions de gestió forestal sostenible 
per a Catalunya (ORGEST). Centre de la Propietat Forestal. 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural. Generalitat de Catalunya. 45 pp.

Figura 2. densitat de peus per classes diametrals abans 
(columnes de color blau) i després de l’aclarida (columnes de 
color taronja) a la zona menys densa.

Figura 1. densitat de peus per classes diametrals abans 
(columnes de color blau) i després de l’aclarida (columnes de 
color taronja) a la zona més densa.
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RESUM

L’objectiu d’aquest article és aportar idees per a la reflexió entorn dos models 
de gestió proposats a les Orientacions de Gestió Forestal Sostenible de 
Catalunya (ORGEST) que presenten diferències significatives respecte a la 
gestió tradicional: i) model de gestió amb estructura irregular per bosquets en 
pi roig, i ii) model de gestió per a producció de fusta de qualitat en rouredes 
subhumides. S’utilitza la implementació d’aquests models en dos rodals de 
roure reboll a la serra de Prades per discutir els detalls de la seva planificació 
i execució pràctica. El roure reboll (Quercus pyrenaica) aporta l’interès de ser 
una espècie singular de gran importància ecològica i patrimonial a Catalunya.

Introducció

Per a les diferents formacions arbrades de 
Catalunya, s’han definit uns models de gestió 
que optimitzen la producció silvícola alhora 
que promouen estructures més favorables a la 
prevenció d’incendis: les Orientacions de Gestió 
Forestal Sostenible de Catalunya (ORGEST). Per 
al cas d’aplicació es disposa del manual per als 
boscos de pi roig (PIQUÉ et al., 2011) i per a les 
rouredes humides i subhumides (VERICAT et al., 
2012, 2015), com és la roureda de roure reboll.

Mentre que, en alguns casos, la gestió que 
proposen reflexa la que anomenaríem “tradici-

onal”, en d’altres s’han introduït nous criteris de 
gestió amb l’objectiu de permetre expressar a 
l’espècie tot el seu potencial productiu, tot cre-
ant estructures menys favorables a generar focs 
de capçada en cas que el risc d’incendi sigui alt. 
És el cas de la gestió amb estructura irregular per 
bosquets en pi roig i la gestió per a la producció 
de fusta de qualitat en rouredes subhumides.

A la Taula 1 es resumeixen les principals apor-
tacions d’aquests dos tipus de models. En el 
marc del projecte LIFE DemORGEST s’ha testat 
la seva aplicació en dos parcel·les demostratives 
de roure reboll (massa pura i massa mixta amb 
pi roig) a la serra de Prades, per tal de valorar 
les seves especificats quan es duen a la pràctica.

Taula 1. Principals aportacions del models ORGEST seleccionats. 

Models silvícoles Proposta ORGEST Justificació

Gestió amb 
estrucutra 
irregular per 
BOSQUETS, en pi 
roig

(models publicats al 
2012 i utilitzats al 
12% dels IOF amb 
pi roig aprovats en 
2014-2016)

Es descarta la irregularitat peu a 
peu en favor d’una irregularitat per 
bosquets (claps de > 1.000 m2). 
Tot i que se segueix buscant una distribu-
ció de peus segons una estructura defini-
da, aquesta distribució es busca a l’espai 
sempre en forma de grups d’arbres de 
característiques similars i una superfície 
d’entre 1.000 i 3.000 m2, en el cas dels 
bosquets petits, i de 5.000 fins a 10.000 
m2, en el cas dels bosquets mitjans.

Generar un paisatge en mosaic que faciliti: 
i) l’aparició de regenerat, atès el temperament 
de llum de l’espècie (moltes pinedes gestio-
nades actualment per tallades de selecció 
pateixen manca de regenerat); 
ii) una estructura resultant menys vulnerable als 
focs de capçada (només en el cas dels bosquets 
mitjans), i 
iii) l’obtenció de lots de característiques similars 
i més fàcil desembosc.

Gestió per a 
la producció 
de FUSTA DE 
QUALITAT, 
en rouredes 
subhumides

(models publicats al 
2016)

S’introdueix la producció de 
fusta de qualitat en dos espècies 
tradicionalment gestionades per a 
llenyes o carbó, el roure martinenc 
(Quercus humilis) i el roure reboll 
(Quercus pyrenaica). 
En el primer cas, per aprofitar el seu poten-
cial productiu en obagues d’alta qualitat de 
la Garrotxa, el Ripollès o el Montnegre, i en 
el segon, per ser el roure català amb major 
potencial per la fabricació de botes de vi.

Permetre expressar el potencial produc-
tiu de l’espècie i la qualitat d’estació.
Malgrat que actualment l’aprofitament de roure 
per a serra és marginal a Catalunya, introduir 
com a criteri de gestió, la selecció i afavoriment 
dels peus de millor aptitud tecnològica manté 
la porta oberta a un aprofitament futur de 
més valor afegit, i no suposa una minva en el 
rendiment de les tallades. A Europa central, 
el roure de bona qualitat assoleix preus fins a 
200-300 €/m3(1). L’ingrés actual per llenyes a 
Catalunya és de 5 a 12 €/m3.

1 ROSELL i CORREAL (2014)
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Les rouredes de roure 
reboll de Prades

A Catalunya, el roure reboll (Quercus pyrenai-
ca) es localitza exclusivament a Prades (Figura 
1). Aquest caràcter únic i la seva reduïda 
superfície (no ocupa més de 1.000 hectàrees) 
li confereixen un gran interès ecològic i patri-
monial, al que cal sumar l’interès econòmic de 
l’espècie pel seu potencial ús en la fabricació 
de botes de vi.

Durant el segle XX, l’abandó del carboneig i la 
pastura va permetre l’entrada del pi roig a les 
rouredes de reboll, sovint esclarissades, que 
posteriorment es va afavorir amb la gestió, 
incloent-hi plantacions. Això fa que actual-
ment el bosc dominant sigui un bosc mixt de 
roure amb pi roig on el roure forma part del 
subvol o ocupa antics marges de conreu i acce-
deix només localment a l’estrat dominant i 
codominant. L’estructura de la propietat, molt 
fragmentada (la superfície mitjana per finca a 
la comarca és de 3,64 ha), n’ha generat una 
elevada variabilitat a petita escala (Taula 2).

Gestió tradicional i 
proposta de gestió per a 
les rouredes de reboll 

La serra de Prades ha estat un dels punts de 
la província de Tarragona amb gestió fores-
tal més activa, tot i la petita dimensió de les 
seves finques. Malgrat el desencant actual 
per la baixa rendibilitat econòmica, encara se 
segueix gestionant. Al 2013, DOMÍNGUEZ et 
al. van analitzar la percepció de la propietat 
en relació a la gestió de les rouredes de reboll 
i van identificar 6 punts clau (Quadre 1) que 
expliquen la gestió tradicional que s’hi fa: 
gestió del pi com a espècie principal, que és 
aprofitat mitjançant tallades de selecció dia-
metral intenses, en detriment del reboll que 
es destina a llenyes (antigament a carbó).

En la definició de les orientacions ORGEST 
per a la gestió productiva del roure reboll 
(VERICAT et al., 2015), es considera que:

• En masses mixtes, cal avançar cap al domini 
del roure allà on la seva presència al vol 
i subvol permeti la substitució del pi roig 
a mitjà termini; o bé, mantenir la massa 
mixta en estacions de qualitat bona pel pi 
roig, si hi ha interès en mantenir la produc-
ció de fusta de pi. 

Figura 1. Distribució de la roureda de roure reboll a 
Catalunya (VERICAT et al., 2010), i localització de les 
parcel·les demostratives.

Taula 2. Diferents formacions amb presència de roure reboll 
i superfície que ocupen a la serra de Prades. Font: DOMÍNGUEZ et 
al. (2013)

Formació forestal arbrada Superfí-
cie (ha)

Massa mixta de reboll i pi roig 224

Massa mixta de reboll, pi roig i 
castanyer

41

Pineda de pi roig (Fcc entre 60-90%) 
amb reboll en vol i subvol

39

Pineda de pi roig (Fcc 100%) amb 
subvol de reboll

40

Massa mixta de reboll i altres Quercus 64

Rouredes pures de reboll en qualitat 
d’estació baixa

5

Rouredes pures de reboll en qualitat 
d’estació alta

35

Formacions molt antropitzades (plan-
tacions), degradades o arbustives

16
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• L’objectiu preferent pel reboll ha de ser la 
producció de fusta de serra (principalment 
amb destí a serra per botes o xips per crian-
ça de vins), i llenyes, i ha d’integrar sempre 
la prevenció d’incendis.

Per a qualitats d’estació altes pel reboll, s’ofe-
reix un model amb estructura regular i un 
amb irregular, i per a qualitats baixes, un amb 
estructura semirregular. El manteniment de 
la massa mixta amb pi roig, avançant cap al 
domini del roure, es planteja tant amb gestió 
regular (mantenint 2 estrats), com en irregu-
lar per bosquets de superfície inferior a 1000 
m2 (paisatge en mosaïc).

Aquesta silvicultura, que té per objectiu opti-
mitzar la producció i reduir la vulnerabilitat a 
incendis, és compatible amb la gestió propo-
sada per DOMÍNGUEZ et al. (2013) amb objec-
tiu preferent de conservació de les rouredes 
de reboll.

Gestió de les masses mixtes 
de pi roig i roure reboll: 
aplicació de la irregularitat 
per bosquets petits

A la Taula 3 hi ha resumides les principals 
característiques del rodal i del model de ges-
tió aplicat.

Taula 3. Característiques del rodal i del model de gestió aplicat.

Caracterització 
del rodal

Rodal de 2 ha. Heterogeni, en què s’identifiquen diversos grups de pins joves de diferent 
edat, conseqüència de tallades intenses de pi i d’una petita plantació. La resta del rodal 
està cobert per una massa mixta amb domini de pins adults, peus joves aïllats i antics mar-
ges poblats per roures que avancen dins el subvol de la pineda. Rodal de qualitat d’estació 
alta pel pi i pel roure.

Objectiu Estructuració del rodal en mosaic, avançant progressivament cap al domini del roure reboll i 
mantenint la producció de fusta de pi, fins que es pugui.

Model ORGEST 
de referència 

Ps05: Irregular 
per bosquets 
petits (1.000 a 
3.000 m2)

Diàmetre màxim de 35 cm, per tallades de selecció amb una periodicitat de 7-13 anys, que 
afecten a tot el rodal però amb diferent criteri segons l’estat del bosquet, i en les que es 
creen obertures (més petites si es vol afavorir el roure, més grans si es vol regenerar el pi). 
El model proposa buscar distribució de referencia agrupant els peus en tres grups segons la 
mida dels arbres, amb més arbres de mida petita i mitjana, i menys del grup de grans.

Densitat (peus/ha) AB (m2/ha) AB (%)

Grup de petits (CD10-15) 843 9 46

Grup de mitjans (CD 20-30) 201 9 46

Grup de grans (CD≥35) 18 2 8

TOTAL 1.062 20,2 -

Aquests grups de diferent mida no s’han de cartografiar en plànol (com sí passa en el mo-
del de bosquets mitjans de > 3.000 m2), però sí que és necessari identificar-los a bosc, tant 
els que ja es diferencien clarament, com els que es vol crear de nou.

Quadre 1.- Percepció de la propietat vers la gestió del roure 
reboll a Prades. Font: DOMÍNGUEZ et al. (2013)

Preferència del pi sobre el roure: té un valor 
superior i cal afavorir-lo.

El roure ha estat una espècie carbonera i es 
gestiona per tallades arreu amb torns curts. 
Mala percepció de la selecció de tanys, “per-
den força”.

Poc avesats a invertir o a planificar a llarg ter-
mini. Incertesa sobre el relleu generacional.

Poca consciència del valor patrimonial del 
roure. Pocs coneixen la seva singularitat i el 
seu potencial interès turístic.

Fort vincle emocional amb la finca: es vol 
tenir el bosc “en condicions”.

Preocupació creixent pels incendis: major 
acumulació de material vegetal al bosc i estius 
més secs. 
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A les Fotografies 1 i 2 s’aprecia com la gestió 
(incloent plantació) ha generat un rodal hete-
rogeni, apte per l’aplicació del model irregu-
lar per bosquets petits.

Punts clau en l’aplicació 
del model

a) La representativitat de 
l’inventari

Per aplicar el model irregular per bosquets 
petits cal conèixer la distribució actual dels 
peus al rodal segons els tres grups de grandà-
ria: petit (CD 10-15), mitjà (CD 20 a 30) i gran 
(CD ≥35). Per tal que l’inventari sigui repre-
sentatiu, si el rodal ja presenta una distribució 
heterogènia en l’espai d’inici, o a mida que la 
distribució s’adeqüi a la ideal per bosquets, cal 
fer un inventari dirigit, (no sistemàtic ni ale-
atori), que es pot plantejar de dues maneres:

a localitzant els punts dins de cada grup de 
grandària, com a mínim 1 punt per grup, 
i augmentant el número de punts segons 
l’abundància del grup;

b localitzant els punts (mínim 3 per rodal) en 
la intersecció de 2 ó 3 grups d’edat, mirant 
que la superfície mesurada de cada grup 
representi la seva abundància en el rodal. 
En cas d’inventari dasomètric, és útil ampli-
ar el radi de parcel·la (p.e. 15 m).

És imprescindible fer un recorregut previ pel 
rodal per identificar els possibles bosquets a 
potenciar i/o crear, i, sobretot, per visualitzar 
de forma aproximada la superfície que ocupa 
cada grup de grandària.

En el rodal visitat es va optar per la primera 
opció, localitzant 7 punts d’inventari (un a 
cadascun dels 4 bosquets més evidents - 1 gran, 
1 mitjà i 2 petits - i 3 a la resta del rodal conside-
rat dins el grup de grans, 1 dels quals a la zona 
amb roure). L’inventari previ a la tallada es va 
fer per estimació pericial, estimant densitat, AB, 
diàmetre mig i alçada dominant per espècie.

b) Els criteris de tallada 

El paràmetre clau per definir la tallada és el 
% d’Àrea Basal que representa cada grup de 
grandària respecte a l’AB total de la massa, 
en comparació amb els valors de referència 
proposats al model. A la Figura 3 s’observa que 
l’únic grup excedentari era el dels arbres grans. 

És important valorar, també, l’existència de 
regenerat que formarà el futur grup de petits 
i que, a la pràctica, representaria un 4rt grup 
de grandària (no inventariable). 

En aquest rodal coincidia la manca de rege-
nerat de pi amb un excés d’arbres grans. Per 
això, i per avançar en el domini del roure, es 
va plantejar la creació d’obertures durant la 
tallada de selecció, com segueix:

• Tallada arreu del pi als grups d’arbres 
grans, per crear:
_ Vàries obertures petites on el reboll 

ocupa > 20% Fcc o allà on forma part 
de l’estrat dominant, per facilitar el seu 
desenvolupament.

_ Una obertura gran (aprox. 1.000 m2, 
30x30 m) per a facilitar la regeneració de 
pi on no hi ha roure.

Fotografies 1 i 2. Imatge aèria de 1994 (baix) i de 2015 
(dalt). 
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• Aclarida baixa a la resta del rodal, per regu-
lar la competència segons les condicions de 
cada bosquet: deixar distàncies de 2x2 m en 
bosquets densos d’arbres petits (CD10-15) i 
3x3 m en els densos de mitjans (CD20-30) i 
a la resta del rodal (grup de mitjans/grans) 
eliminació de competidors. 

Quant al pes de la tallada, el percentatge 
màxim a extreure d’AB en els grups exceden-
taris es calcula en base a la diferència entre 
l’AB total de referència i l’AB total real, i 
no pot superar el 40% de l’AB existent. En 
aquest cas, l’AB total excedia en 29,5 m2/ha, 
que representa un 60%, per sobre del màxim 
admès (40%).

El criteri final va ser, doncs, l’extracció de fins 
a un 40% de l’AB total del rodal, concentrada 
majoritàriament en el grup d’arbres grans (1 
de cada 3 arbres grans).

Valoració de l’actuació

A les Fotografies 3, 4, 5 i 6 es presenten les 
imatges dels tres grups de grandària existents 
al rodal (petits, mitjans i grans) i del grup amb 
roure a l’estrat dominant.

Fotografia 3. Bosquet de peus petits. Fotografia 4. Bosquet de peus mitjans.

Fotografia 5. Bosquet de peus grans. Fotografia 6. Bosquet de pi roig amb roure reboll.
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L’actuació executada la primavera de 2016 ha 
permès fer el primer pas cap a l’estructura en 
mosaic buscada. El pes de la tallada (Taula 5; 
Figures 3 i 4) va recaure sobre el grup d’arbres 
grans (95% del l’AB total extreta) però també 
es va extreure un alt nombre de peus amb 
diàmetre <15 cm, que van quedar trossejats a 
terra, incrementant els jornals. 

L’aprofitament comercial va ser de 20 m3/ha 
de fusta apta per a serra, que no va permetre 
finançar totalment la tallada. En la valora-
ció d’aquesta dada (fusta extreta) cal tenir 
en compte que: i) l’objectiu del tallador era 
garantir un lot de fusta per a serra; si per crear 
les obertures s’havien de tallar arbres que no 
acomplien els requeriments, aquests es van 
quedar al rodal, com a fusta morta i, un cop 

fet el lot no se’n van tallar més, i ii) l’adaptació 
al model en aquest rodal requereix de dues 
intervencions; es tracta, doncs, d’una primera 
tallada d’adaptació, necessària per assolir l’ob-
jectiu, tot i no donar beneficis a curt termini.

En la propera actuació d’aquí 10 anys i, sobre-
tot, en les següents, la creació de noves ober-
tures (tallant peus de CD>30) i l’extracció de 
més peus mitjans (CD>20) comercialitzables 
per a pals, n’incrementarà el rendiment.

Segons les dades d’inventari, l’aprofitament 
hauria d’haver estat superior, fet que pot ser 
degut a que a l’inventari previ s’hagi sobreva-
lorat la superfície ocupada pel grup d’arbres 
grans.

Taula 5. Resultats de la tallada (paràmetres silvícoles i vulnerabilitat al foc de capçades)

Densitat 
(N)

Àrea basal 
(AB)

% ABp 
(CD 10-15)

% ABm 
(CD 20-30)

% ABg 
(CD ≥35)

Vulnerabi-
litat 

pies/ha m2/ha % % %

Estat inicial 2290 49 40 32 28 Alta

Estat final 1814 33 59 39 2 Mitjana-Baixa

Figura 4. Densitat final, per 
espècie i model de referència.

Figura 3. % d’AB per grups de grandària, 
abans i després de l’actuació, i comparació 
amb la referència proposada al model de 
gestió ORGEST.
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Gestió a les masses pures 
de roure reboll: estructura 
regular amb selecció d’arbres 
de futur per a la producció 
de fusta de qualitat 

Els estudis sobre l’aptitud enològica del roure 
reboll a la Península Ibèrica (Cadahía et al., 
2008) han demostrat la seva elevada qualitat 
tant des del punt de vista fisicomecànic, com 
químic i sensorial per a la fabricació de botes 
de vi, i el situen al mateix nivell que la d’altres 
fustes de roure habitualment emprades per 
aquest ús com el francès o l’americà.

El 2013, el CTFC va iniciar les primeres proves 
per a l’ús enològic del roure reboll de Prades 
(VERICAT et al., 2014) en les que s’ha evidenciat 
la seva bona resposta quant a estanqueïtat i a 
l’assecatge accelerat i la seva alta proporció en 
durament (que en facilita l’ús en xips per a aro-
matitzar el vi). El principal obstacle per a l’ús del 
reboll de Prades en boteria és la mancança actu-
al d’arbres grans. Per a la fabricació de bótes, 
calen diàmetres mínims de 40 cm en rolls rectes 
i sense nusos en longituds de 1,5 - 2 metres. 

Per això, la silvicultura orientada a retenir 
i afavorir els peus de majors dimensions hi 
juga un paper fonamental, ja que contribu-
eix alhora a millorar la resiliència d’aquestes 
masses enfront els efectes del canvi climàtic. 
Actualment poden observar-se nombrosos 
individus puntisecs, atribuïbles a una major 

competència pels recursos, especialment l’ai-
gua, cada cop més limitant. 

A la Taula 6 s’ha resumit les principals carac-
terístiques del rodal actuat i el model silvícola 
aplicat, que té per objectiu l’obtenció de fusta 
de roure de qualitat.

A les Fotografies 7 i 8 es pot veure l’estat de la 
roureda, abans i després de l’actuació.

Taula 6. Característiques del rodal, objectiu de gestió i model aplicat.

Caracterització 
del rodal

Bosc regular en antigues feixes de castanyer. Roure principalment de rebrot de diàmetre 10-
18 cm i alçada 10 metres, provinent de tallades arreu dutes a terme fa 25-35 anys. Presència 
de roures i pins aïllats de grans dimensions. Distribució de l’arbrat no homogènia (roures 
localitzats als marges i claps desarbrats). La qualitat d’estació es considera alta, tot i que 
s’observen individus puntisecs.

Objectiu Producció de fusta per boteria a mitjà termini mantenint un aprofitament de llenyes a curt ter-
mini i aconseguint, al mateix temps, una estructura menys vulnerable a generar focs de capçada.

Model ORGEST 
de referència

Qpy01

Model regular amb torn de tallada de 100-120 anys i règim d’aclarides selectives i baixes 
cada 15-20 anys. Preveu la selecció precoç de 300 arbres de futur en la primera interven-
ció de selecció de tanys, als 5-6 m d’alçada dominant (15-20 anys). Tallada progressiva de 
tots els competidors fins a 250 peus/ha, primer selectivament (a < 2 metres de radi o altres 
dominants que hi competeixin a nivell de capçada) i després de forma generalitzada, que 
s’aprofiten per a llenya. Es proposen podes als 300 arbres de futur coincidint amb la primera 
aclarida, als 10 m d’H0 (25-30 anys).

Fotografia 8. Roureda després de l’actuació.

Fotografia 7. Estat inicial de la roureda.
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Atès que l’arbrat supera els 30 anys i no s’hi ha 
fet cap actuació, es planteja una tallada d’adap-
tació, a mig camí entre una selecció de tanys i 
la primera aclarida selectiva prevista al model.

El paràmetres de control són el percentatge 
d’AB extreta, que no hauria de superar el 30% 
de l’AB inicial, i mantenir una Fcc elevada per 
evitar l’aparició de brots epicòrmics i el desen-
volupament del matollar. L’objectiu és rebaixar 
la densitat de 3.500 peus/ha existents fins uns 
2.000 peus/ha (aprox. 2,5x2 m, tallant 1 de cada 
2 peus) i assegurant que, quan s’identifica un 
arbre de bona vitalitat i conformació, se li elimi-
na la competència directa a nivell de capçada.

Punt clau en l’aplicació 
del model

La identificació els arbres 
competidors als peus de futur

El model proposa la selecció precoç dels 300 
arbres/ha de futur (5x5 metres), en el moment 
de la selecció de tanys (10-15 anys) on es trien 
els tanys de major diàmetre i verticalitat. Quan 
l’actuació duta a terme s’aplica a destemps en 
un rodal no gestionat com és el cas (l’edat de 
l’arbrat del rodal està entre els 25 i els 35 anys), 
no és necessari ser estricte en la selecció dels 
300 millors peus, sinó que la recomanació és 
fer una aclarida baixa afavorint, en general, els 
peus de millor conformació, ja que el sacrifici 
de tallada augmenta i en baixa el rendiment 
en jornals. Tot i així, si s’identifica algun arbre 
de característiques excepcionals, es recomana 
aplicar el criteri general d’eliminar els arbres 
competidors, definits com aquells que tenen 
la capçada a 2 metres de la capçada de l’arbre 
de futur. 

Aquest punt, l’identicació dels arbres de futur 
i els seus competidors, representa un canvi 
de criteri respecte la gestió tradicional que 
requereix formació específica. Especialment la 
identificació d’arbres competidors a eliminar 
és crucial, ja que, mentre cal alliberar la capça-
da per augmentar el creixement, és necessari 
protegir el tronc d’una exposició excessiva a la 
llum que generi brots al tronc que en devaluïn 
la qualitat de la fusta, el que significa man-
tenir arbres dominats com a estrat de servei. 

Valoració de l’actuació

En la tallada, duta a terme a la primavera de 
2016, es van extreure uns 1.600 arbres/ha, 
assolint una estructura menys vulnerable al 
foc de capçada per l’eliminació del combus-
tible d’escala (Taula 7). Es van mantenir els 
individus de pi i roure de grans dimensions i 
individus d’altres espècies minoritàries, com 
ara la moixera. No va ser necessària la poda.

Taula 7. Resultats de la tallada (paràmetres silvícoles i 
vulnerabilitat al foc de capçades).

Densitat AB
Fcc Vulnera-

bilitat
Estat 
inicial

3.565 
peus/ha

46 
m2/ha

90% Alta

Estat 
final

1.973 
peus/ha

20 
m2/ha

75 % Baixa 

Es van marcar els arbres a tallar (no els arbres 
a retenir) a la parcel·la d’inventari i es va 
formar al rematant, que té experiència en la 
producció de fusta per a boteria, en la iden-
tificació dels arbres a eliminar. En l’execució 
de la tallada, tot i extraure més d’un 30% 
de l’AB inicial, es va prioritzar el manteni-
ment d’una Fcc alta, per evitar la formació 
de brots epicòrmics. Aquest criteri coincidia 
amb el del rematant de no sacrificar tanys 
de bona qualitat. Es va posar en evidència 
la dificultat d’identificar i retenir un sol tany 
bo en una mateixa soca que en presentava 
4 de característiques bones similars, en l’es-
tadi actual de la massa quan s’han assolit 
diàmetres superiors als 10 cm. El seguiment 
de la resposta de l’arbrat a la tallada tant en 
creixement diametral, com en generació de 
brots epicòrmics, millora de la vitalitat de la 
massa i la diferenciació d’arbres de futur dins 
les parcel·les inventariades, permetrà valorar 
la idoneïtat dels criteris aplicats.

El rendiment ha estat de 26 t/ha destinades a 
llenyes (40 m3/ha segons inventari), lleugera-
ment inferior a l’esperat al model (30-40 t/ha), 
al tractar-se d’una tallada d’adaptació. La pro-
pera intervenció es farà quan el rodal superi 
una AB de 30 m2/ha i sigui autofinançable. 
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Idees finals

• L’aplicació de la irregularitat per bosquets 
de 1.000 a 3.000 m2 té una vessant intuïtiva 
important que cal recolzar en un bon anà-
lisi del rodal i en una interiorització dels 
objectius buscats. En finques petites com 
les de Prades, determinar acuradament el 
pes de la tallada i intentar complir una dis-
tribució de referència queda en un segon 
pla, i pren més rellevància la formació de 
rematants i tècnics en els objectius a assolir 
(creació d’obertures, regulació de compe-
tència, etc).

• Igualment, en els models per a fusta de 
qualitat, la formació, tant en la tria dels 
arbres de futur com en la identificació de 
competidors, esdevé clau. 

• L’aplicació dels models proposats a les 
ORGEST requereix sovint de la realització 
de tallades d’adaptació, que suposen un 
esforç més gran de planificació i una exe-
cució més precisa. Per això, és d’utilitat el 
marcatge previ de la tallada. A les finques 
estudiades, el marcatge ha suposat entre 
0,5 i 1 jornal/ha, el que incrementa un 
5-10% el cost jornals/tona.

• La possibilitat d’utilització del reboll en la 
indústria de la boteria pot ser un revulsiu 
per a canviar la percepció sobre la necessi-
tat de gestionar el roure, sobretot si la ges-
tió dóna resposta a la creixent preocupació 
pels incendis forestals i els efectes del canvi 
climàtic. El fet que la silvicultura proposada 
permeti aprofitaments intensos de fusta 
de pi i llenya de roure facilita l’aplicació 
dels nous models, ja que coincideix amb els 
paràmetres de la percepció tradicional de la 
gestió.
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RESUM 

La fusta morta és un component vital en els ecosistemes forestals, fonamental 
dins de la gestió multifuncional del bosc. Al Parc Natural del Montseny s’han 
realitzat diferents actuacions per posar en valor aquest recurs, potenciant 
l’existència de fusta morta mitjançant la tallada i anellament de peus, deixant 
boscos a evolució lliure, potenciant la reserva de peus extrafusters, realitzant 
estudis i seguiments de quantificació d’aquesta i treballant en la sensibilitza-
ció a la població sobre la importància de la fusta morta al bosc.

En el present article es descriuen les diverses experiències i actuacions realit-
zades a la finca pública de Matagalls, que aplicades en forests privades poden 
permetre la millora de l’estat de conservació de la massa tot compatibilitzant 
la producció fustera.

Boscos vells i fusta 
morta al Parc Natural del 
Montseny

El Montseny és un espai natural on des de 
temps immemorials s’hi ha desenvolupat una 
gestió forestal activa que ha modelat el ric i 
divers paisatge del massís. En contrapartida 
a aquesta activitat, hi són escassos els boscos 
amb un grau de maduresa rellevant, i dominen 
els boscos d’estructura uniforme amb escassa 
presència de fusta morta en descomposició.

Essent evident que no comptem amb boscos 
amb un grau important de naturalitat, el 
foment de boscos vells té un gran interès de 
conservació atès el serveis ecosistèmics que 
presten.

Igualment la fusta morta, característica relle-
vant d’aquest boscos, és un component de 
vital importància en els ecosistemes forestals 
ja que forma part de nombrosos processos 
biogeoquímics i ecològics, i constitueix un 
hàbitat únic per a diferents grups d’orga-
nismes (fongs, briòfits, líquens, invertebrats, 
vertebrats, etc.) (Fotografia 1) proporcionant 
un substrat, refugi i/o aliment (HARMON et 
al., 1986; ESSEN et al., 1992; SIITONEN, 2001). 
D’altra banda, la fusta morta forma part 
activa del cicle d’energia i nutrients i és part 
fonamental en l’emmagatzematge a llarg 
termini dels mateixos (HARMON et al., 1986) 
i, per tant, en la fixació de carboni. Molts 
processos naturals requereixen i es benefi-

cien de la presència de fusta morta, com la 
regeneració d’algunes espècies forestals, la 
reducció de l’erosió o el manteniment de la 
biodiversitat. Igualment la fusta morta és un 
element clau per proveir el sòl de matèria 
orgànica i elements minerals indispensables 
per a la sostenibilitat del bosc a llarg termini. 
És per això que cal considerar la fusta morta 
com un recurs limitant a tenir present en la 
planificació i gestió forestal.

Fotografia 1. Tipologies de fusta morta i cavitats. Autor: Narcís 

Vicens
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Fagedes de Matagalls
La zona visitada és la fageda de Matagalls, que 
es troba a la finca coneguda com “Muntanya 
de Matagalls” dins una zona de reserva qua-
lificada del Parc, en el terme municipal de 
Viladrau. La finca de Matagalls es localitza 
en cotes que oscil·len entre els 1.000 i 1.700 
metres d’altitud s.n.m amb qualitats d’estació 
mitjanes, en un entorn amb clima mediterrani 
continental humit. La fageda predominant en 
la reserva natural (Fotografies 2 i 3) és la fage-
da amb fenc comú (Luzulo-Fagetum subass. 
abietetosum i subass. veronico-galietosum), 
però en els llocs més humits apareixen forma-
cions de fageda amb el·lèbor verd (Helleboro-
Fagetum subass. oxalido-galietosum odorati 
i subass. moehringietosum trinervi) (NUET et 
al., 2016). 

La fageda de Matagalls és una forest pública 
i poc accessible on la majoria de zones no 
han estat gestionades els últims 50 anys, a 
excepció de la zona nord, on per la seva major 
accessibilitat es troben masses que han estat 
aprofitades mitjançant tallades selectives fins 
als anys 90.

Quantificació de fusta 
morta a les Fagedes de 
Matagalls

Davant la inexistència de dades de quan-
tificació de fusta morta en les fagedes del 
Montseny i considerant l’alt interès del conei-
xement d’aquestes, tant per a la planificació 
de la forest com per la informació que apor-
ten en referència a l’estat de maduresa de la 
massa i a l’estat de conservació de la mateixa, 
s’ha realitzat l’inventari de fusta morta a la 
fageda de Matagalls.

La metodologia utilitzada per estimar el 
volum dels arbres caiguts en el sòl ha estat 
el Line Intersect Sampling (LIS) (WARREN & 
OLSEN, 1964; VAN WAGNER, 1968). 

Així, s’ha quantificat la fusta morta existent en 
175,70 ha de fageda de la finca de Matagalls, 
tot mostrejant arbres morts en peu, caiguts 
a terra i soques en 48 parcel·les i calculant el 
volum, la massa i el carboni total i el correspo-
nent a cadascun dels cinc estadis de descom-
posició de la fusta establerts per SOLLINGS 
(1982) que recullen des de la fusta morta amb 
l’escorça encara intacta fins a la fusta morta 
pràcticament reduïda a serradures. 

Els resultats mostren un volum de fusta morta 
mitjà de 4,16 m3/ha, i 1,6 t/ha i 0,8 t C/ha en 
termes de massa i carboni, respectivament. 
Gairebé el 70% del volum correspon als arbres 
caiguts en el sòl (2,84 m3/ha), un 28,8% als 
arbres morts en peu, i solament un 3% a les 
soques (Figura 1). D’altra banda, el 79% del 
volum pertany als estadis 1 i 2, mentre que 
menys del 20% ha estat trobat en els estadis 
3 i 4, sent nul·la la quantitat pertanyent a 
l’estadi 5 (Figura 2). Els resultats obtinguts 
a Matagalls se sumen a la llista de valors de 
referència que existeixen en boscos centreeu-
ropeus en l’àmbit geogràfic mediterrani.

Els volums de fusta morta a Matagalls són 
molt inferiors als obtinguts en fagedes situa-
des en zones de reserves forestals europees. 
Així, els valors mitjans obtinguts en estudis 
a la Massana a França o en zones de reserva 
d’Itàlia, mostren valors de 33 m3/ha i 60 m3/ha 
respectivament, segons CHRISTENSEN et al. 
(2005) i LOMBARDI et al. (2008).

Fotografies 2 i 3. Fagedes de Matagalls. Autor: Narcís Vicens
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D’altra banda, 
les quantitats de 
fusta morta tro-
bades en mun-
tanyes gestiona-
des són inferiors 
a les zones de 

reserva i més similars a les quantificades a 
Matagalls. Són dades de referència els valors 
de 5 m3/ha en fagedes del Moncayo (Aragó) 
i valors mitjans de 24,43 m3/ha a Aralar 
(Navarra), segons HERNANDO et al. (2013) i 
HERRERO et al. (2016).

La ràtio obtinguda entre el volum de fusta 
morta i el volum de fusta viva obtinguda és 
de 0,2%, sent també molt inferior a valors 
observats del 13% al 37% en reserves forestals 
europees (CHRISTENSEN et al., 2005). Si bé, 
estudis previs han mostrat que aquest ràtio 
només s’ha de comparar en condicions homo-
gènies d’edat (HERRERO et al., 2013). 

Així, amb les dades obtingudes i compa-
rant-les amb diferents valors de referència 
de boscos europeus amb estadis de maduresa 
més avançats, s’estima necessari potenciar 
la quantitat i la qualitat de fusta morta a la 
zona de Matagalls. D’una banda, es planteja 
als gestors de la forest la lliure evolució dels 
rodals de fustal madur perquè, de manera 
natural amb el pas dels anys, es generi fusta 
morta. D’altra banda, es planteja també la 
planificació d’actuacions que garanteixin un 
augment de fusta morta en els rodals més 
joves, actuacions com l’anellat o la tallada de 
peus, respectar peus extrafusters i la no reti-
rada dels arbres morts en peu i caiguts a terra 
de manera natural.

Actuacions realitzades a 
Matagalls

Fruit de la necessitat d’iniciar accions per 
a revertir la situació d’uniformitat en l’es-
tructura forestal, de manca de fusta morta i 
assajar noves formes de gestió forestal amb 
criteris de conservació, s’han realitzat diverses 
experiències pilot en finques públiques de les 
Diputacions de Girona i de Barcelona.

Així, a la finca pública “Muntanya de 
Matagalls” s’ha potenciat l’existència de fusta 
morta mitjançant la tallada i anellament de 
peus, deixant boscos a evolució lliure, potenci-
ant la reserva de peus extrafusters i treballant 
en la sensibilització a la població sobre la 
importància de la fusta morta al bosc.

Boscos a evolució lliure a 
Matagalls

Seguint aquestes premisses, s’ha decidit dei-
xar unes 169 ha de fageda a lliure evolució a 
la finca. Cal destacar, però, que més del cin-
quanta per cent d’aquesta superfície es troba 
en zones culminals esclarissades i inaccessibles 
on de fet, seria difícil fer-ne gestió per a 
l’aprofitament. Amb tot, hi ha una superfície 
important de boscos ubicats en condicions 
favorables per a una gestió silvícola que es 
deixen a evolució lliure de manera conscient 
i voluntària. 

Aquestes directrius de no gestió són recollides 
en el Projecte d’Ordenació Forestal de la finca 
pública de Matagalls (actualment en fase de 

Figura 1: Distribució del volum de fusta morta per 
components.

Figura 2. Massa de fusta morta per estadi de descomposició.

Arbres caiguts a terra

Arbres morts en peu

Soques

Volum de fusta morta (m3/ha)
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redacció), que incorpora la lliure evolució de 
la forest com una de les opcions de planifi-
cació amb l’objectiu principal de conservació 
d’espècies, hàbitats o processos ecològics clau, 
i considera clau l’increment de fusta morta 
en les zones de gestió. Així, seguint les refe-
rències d’Europarc (2013), es planifiquen les 
actuacions en base a l’estat de conservació de 
les masses forestals i s’estableixen accions per 
millorar-lo.

Intervenir per afavorir la presència 
de fusta morta

La gestió de “no intervenció” per si sola (dei-
xar a evolució lliure) difícilment aconseguirà 
fites rellevants de conservació a curt o mitjà 
termini, doncs només un llarg lapse de temps 
(no inferior als 50 anys) permetrà a determi-
nats boscos assolir condicions de maduresa.

A la finca Muntanya de Matagalls s’han fet 
actuacions per generar fusta morta en peu 
i a terra. Aquestes intervencions en cap cas 
convertiran els boscos en madurs ni accelera-
ran la seva maduresa, però si poden afavorir 
algunes de les seves variables, en particular 
l’increment de fusta morta i de cavitats, i 
crear les condicions per a fomentar una major 
presència i diversitat d’organismes lligats a 
aquests substrats.

La generació de fusta morta en peu i a terra 
ha consistit en una tallada de 2 peus per hec-

tàrea, un de CD inferior a 20 i un de CD supe-
rior a 20, deixant la soca a una alçada mínima 
d’1 metre i el tronc a terra sense desbrancar, 
i en l’anellat d’altres 2 peus per hectàrea, un 
de CD inferior a 35 i un de CD superior a 35, 
per assolir fusta morta en peu a mitjà termini 
(Fotografies 4 i 5). Els treballs s’han realitzat 
principalment sobre peus de faig, si bé també 
s’han tallat i anellat alguns roures, alzines i 
blades quan aquests apareixien en la fageda 
com espècie acompanyant.

Així, en una superfície de 25 ha (Fotografia 6), 
s’ha creat un volum de fusta morta de manera 
directa de 25,42 m3 i indirecta de 50,61 m3, és 
a dir, un volum mitjà de fusta morta a curt 
termini de 1,01 m3/ha per la tallada i mante-
niment de peus abatuts en la forest, i a mig 
termini de 2,38 m3/ha, per l’anellament.

Tres anys després de les actuacions s’ha com-
provat que el faig presenta una forta resistèn-
cia a l’anellat, ja que molts dels peus anellats 
encara romanen vius, tot i mostrar algun 
signe de debilitat. No obstant això, s’observa 
també com un cert nombre de faigs han estat 
morts per l’anellat de manera directa. Els peus 
anellats d’alzina, roure i blada presenten una 
major mortalitat que els peus de faig. Tot i 
que s’ha vist, en alguns peus d’alzina, la capa-
citat de regeneració del floema en zones ane-
llades, restablint-se la continuïtat de l’escorça.

Pel que fa al grau de descomposició de la fusta 
es pot observar que la fusta tallada i deixada 

Fotografies 4 i 5. Fotografies de peus anellats i abatuts. Autor: Jordi Vigué
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a terra encara es troba en els primers estadis 
de descomposició, fet que apunta a la lentitud 
de la descomposició de la fusta en aquesta 
tipologia de boscos. No obstant, s’observa en 
alguns casos a l’escorça dels faigs abatuts la 
colonització massiva de fongs associats a la 
fusta morta (p.e. Daldinia concentrica) o per-
foracions de coleòpters (bostríquids i ceram-
bícids). Finalment, cal destacar que no s’han 
observat afectacions de plagues o malalties en 
la forest tractada que puguin ser conseqüèn-
cia directa de les actuacions realitzades.

Amb tot, es considera clau dur a terme segui-
ments a mitjà i llarg termini de les actuacions 
realitzades i assaigs en altres hàbitats fores-
tals, per validar si s’enforteix l’estructura de 
les xarxes tròfiques millorant la resiliència 
de la massa. Aquest seguiment també per-
metrà comprovar si els valors normalment 
manejats pels gestors, que varien entre 5 i 10 
arbres morts en peu a preservar per hectàrea 
(HUNTER, 1990) són suficients per aconseguir 
l’objectiu de conservació de biodiversitat en 
equilibri amb el risc d’incendis, plagues o 
malalties.

Elaboració de materials 
de sensibilització sobre 
la importància de la 
presència de fusta morta 
al bosc

Amb l’objectiu d’informar i sensibilitzar de 
la importància de la fusta morta al bosc, en 
el marc d’actuacions de generació de fusta 
morta en finques públiques de Matagalls es 
van elaborar i instal·lar plafons informatius i 
interpretatius (Fotografia 7). Aquests cartells 
compleixen funcions informatives sobre les 
actuacions realitzades i de sensibilització tant 
a la població local com als visitants sobre els 
valors naturals i paper de la fusta morta en el 
bosc. Aquests materials, disponibles també en 
pdf a http://parcs.diba.cat/web/conservacio-
de-la-biodiversitat/plafons-informatius són un 
recurs complementari utilitzat en el programa 
pedagògic escolar “El Montseny a l’escola” i 
en l’exposició itinerant “Hector l’arbre mort”.

Fotografia 6. Plànol d’una zona de generació de fusta morta. Localització de peus anellats i tallats. 
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Fotografia 7. Plafó interpretatiu 
instal·lat a la finca de Matagalls que 
posa en valor la importància de la 
fusta morta al bosc.

Experiències 
en l’àmbit del 
Parc Natural: 
deixar 10 peus 
extrafusters per 
hectàrea

La Directiva Hàbitats (92/43/CEE) defineix la 
necessitat d’aconseguir, en fagedes, un mínim 
de 10 peus per hectàrea de diàmetre normal 
més gran de 50 cm per augmentar el grau 
de maduresa de les masses forestals. Amb 
aquest objectiu en l’àmbit del Parc Natural 
s’han realitzat diverses experiències de deixar 
en els aprofitaments silvícoles com a mínim 
10 arbres grans o extrafusters per hectàrea 
(Fotografia 8), per tal d’afavorir les espècies 
que en depenen i millorar així la conservació 
de la biodiversitat de la forest.

Aquestes actuacions, moltes d’elles executa-
des en finques de titularitat privada, s’han 
emmarcat en les campanyes de subvencions 
de la Diputació de Girona en l’àmbit d’aquest 
l’espai natural protegit. En aquesta línia la 
Diputació de Girona ha compensat econòmi-
cament el valor de la fusta en peu dels arbres 
seleccionats amb el compromís de la propie-
tat de deixar aquest peus al bosc de manera 
indefinida.

La reserva d’aquests peus i la no retirada de la 
fusta morta al bosc pot permetre una millor 
compatibilització de l’aprofitament forestal i 
la conservació en espais d’interès natural com 
el Parc Natural del Montseny, si bé caldria vali-
dar quin és el nombre de peus extrafusters a 
mantenir necessaris per garantir que un bosc 
tindrà un bon estat de conservació en relació 
al recurs fusta morta.

Síntesi

Les diverses experiències realitzades a Matagalls 
tenen la finalitat comuna d’afavorir la biodi-
versitat associada a la fusta en descomposició 
i dur-ne a terme el seu seguiment i avaluació.

Mentre la creació de boscos a evolució lliure, que 
a llarg termini esdevindran boscos vells, és un 
procés lent i viable únicament en certs indrets, 
la generació de fusta morta en boscos on hi 
és escassa, combinada amb la reserva de peus 
extrafusters, pot ser una eina per millorar, a llarg 
termini, la biodiversitat i resiliència de molts Fotografia 8. Fotografia d’un peu extrafuster. 
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hàbitats forestals de manera compatible amb els 
objectius de producció fustera sostenible.

Si bé cal tenir en compte que cal conèixer el 
grau de maduresa de la massa i el volum de 
fusta morta que presenta, amb les dades obtin-
gudes i comparant-les amb diferents valors de 
referència d’altres boscos més madurs, es poden 
prendre decisions de gestió com potenciar la 
quantitat i la qualitat de fusta morta a la forest. 
No obstant, les dades de referència de que es 
disposa a nivell europeu sovint es correspo-
nen a boscos amb condicions climàtiques i de 
qualitat d’estació diferents a les que trobem a 
Catalunya. Caldria assajar diversos graus d’in-
tensitat de generació de fusta morta per assolir 
quin serà el llindar òptim per a aquest boscos, 
tenint molt en compte la ràtio entre el volum de 
fusta morta i el volum de fusta viva.

En les fagedes com les de Matagalls, la fusta 
morta existent presenta volums baixos, tot 
destacant l’escassa quantitat de fusta morta 
de grans diàmetres. S’estima que aquest escàs 
volum de fusta morta és el resultat de la 
gestió forestal passada, especialment del cos-
tum ancestral de recollir la fusta caiguda a la 
muntanya i d’eliminar els arbres morts en peu. 
Per tant, la gestió ara proposada comporta 
plantejar canvis en aquesta dinàmica, posant 
l’accent en la importància de mantenir a la 
muntanya la fusta morta.

Actuacions com l’anellat de peus poden ser 
una bona eina per generar un volum de fusta 
morta de manera fàcil i gradual a mig termini, 
donada la pròpia dinàmica d’aquest element 
de biodiversitat una vegada es fa l’anellament.

Per tal de garantir la compatibilitat dels objec-
tius de gestió de producció de fusta i de conser-
vació dels elements de valor per a la biodiversi-
tat, cal plantejar una planificació forestal que 
garanteixi la no intervenció en un petit percen-
tatge de superfície, en indrets seleccionats a 
partir d’uns criteris establerts i que, alhora, per-
meti garantir un volum mínim de fusta morta 
en peu i a terra i afavorir un determinat nombre 
de peus extrafusters per hectàrea en zones amb 
objectiu preferent de producció de fusta.
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RESUM

Els darrers anys els dispositius mòbils s’han estès en tots els àmbits, i la gestió 
forestal no en queda exclosa. L’ús de la tecnologia té sempre com a finalitat 
optimitzar recursos i, si és possible, millorar també en la precisió.

En aquest sentit es presenten en aquest treball dues aplicacions per a dispo-
sitius mòbils amb sistema operatiu Android, de gran utilitat per a la gestió 
forestal.

OruxMaps és un visor de mapes que permet la operativitat off-line amb car-
tografia de base descarregada prèviament al dispositiu, de manera que no és 
necessària la connexió 3G/4G a camp per a la seva utilització.

MOTI és una aplicació per a l’obtenció i recollida d’un conjunt bàsic de dades 
dasomètriques, amb una fàcil operativitat i una precisió acceptable.

Introducció

L’ús dels dispositius mòbils (tablets i smart-
phones) ha inundat gairebé tots els camps de 
la quotidianitat, tant social com laboral. En el 
camp de la planificació forestal ofereix mèto-
des precisos i eficients per a la recollida de 
dades, visualització i anàlisi de dades espacials 
que permeten una optimització del temps i 
sovint també una millora en la precisió.

En aquest treball es presenten dues de les 
aplicacions més exitoses per a sistemes opera-
tius Android: OruxMaps i MOTI, ambdues en 
versions gratuïtes i de fàcil ús per a tècnics i 
silvicultors. L’objectiu és explorar les aplicaci-
ons d’aquesta tecnologia en la gestió forestal.

OruxMaps

Oruxmaps és un visor de mapes per a disposi-
tius mòbils, ideada per a tot tipus d’activitats 
en les que sigui necessari reconèixer la posició 

en un mapa, gravar o bé seguir recorreguts 
mitjançant l’ús del GPS del dispositiu.

OruxMaps utilitza un format propi de mapes 
de base i dóna suport a fonts de dades online 
com són els servidors de mapes WMS (Web 
Map Service) seguint els estàndards OGC 
(Open Geospatial Consortium). I permet fer-
ho tant on-line com off-line (sense connexió 
a internet).

Les connexions WMS permeten accedir a 
una gran varietat de mapes de base com de 
l’OpenStreetMap, de l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya (ICGC), de la Direcció 
General del Cadastre, SIGPAC, i en general 
de tots els servidors cartogràfics d’institucions 
de tot el món. A més, a partir d’una connexió 
on-line, i mitjançant un editor intern, aquests 
mapes es poden descarregar i emmagatzemar 
al dispositiu, permetent-ne un ús posterior en 
mode off-line (Figura 1).

A més a més, l’aplicació permet carregar 
arxius vectorials (en format kml, kmz i gpx) i 
visualitzar-los al mapa. Alhora, permet crear 
punts GPS (waipoints) i punts GPS associats a 
una fotografia (foto waipoints, imatge que 
s’emmagatzema a un directori propi del dis-
positiu) i permet gravar tracks (concatenació 
de punts GPS) dels recorreguts que es realit-
zen amb el dispositiu.

OruxMaps es pot descarregar des de Google 
Play (a partir de la versió 7 amb pagament, 
per les polítiques de Google) o bé directament 
des de la web http://www.oruxmaps.com/ en 
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versió lliure, tot i que compta amb un sistema 
de donacions econòmiques directes al desen-
volupador de l’aplicació.

Servidors WMS

Els servidors de mapes a través de sistemes de 
navegació (WMS) és una especificació del Open 
Geospatial Consortium (OGC) destinada a l’es-
tandardització de l’accés a cartografia a través 
de sistemes de navegació basats en protocols 
d’Internet (Map Browser Systems). Un client 
(típicament un navegador d’Internet) dotat 
de capacitats de navegació WMS (a través de 
JavaScript, per exemple) pot accedir a servi-
dors de cartografia que segueixin l’especificació 
WMS, amb independència del proveïdor de 
la cartografia i del fabricant de la tecnologia. 
Actualment existeixen tants sistemes de nave-
gació com servidors basats en els estàndards 
WMS, els quals són a l’abast des de diversos llocs 
d’internet. Alguns exemples de serveis WMS 
útils per a la gestió forestal a Catalunya són:

• Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
(ICGC). http://www.icgc.cat/Administracio-
i-empresa/Serveis/Geoinformacio-en-linia-
Geoserveis/WMS-i-WMTS

• Infraestructura de dades espacials de 
Catalunya (IDEC). http://www.geoportal.
cat/geoportal/cat/index.jsp

• Direcció General del Cadastre: http://www.
catastro.meh.es/esp/wms.asp

• OpenGis UAB. http://www.opengis.uab.es/ 
• Servei Interactiu de Mapes Ambientals del 

DARP. http://sima.gencat.cat/DMAH_ws/
SIMA_OGC/MapServer/WMSServer?

Aplicacions d’OruxMaps a la gestió forestal

Algunes de les aplicacions d’OruxMaps a la 
gestió forestal poden ser:

• Localització de límits de finca o límits 
d’actuació silvícola, mitjançant la càrrega 
d’arxius vectorials poligonals i/o lineals ela-
borats a gabinet (Figura 2).

• Localització de camins i elements puntuals 
(punts d’aigua, punts d’inventari,...), mit-
jançant la càrrega d’arxius vectorials pun-
tuals preexistents.

• Seguiment d’actuacions silvícoles, mitjan-
çant la comparativa de foto waipoints.

• Afitaments de finques i/o d’actuacions silví-
coles, mitjançant la creació de waipoints a 
camp.

• Creació de rutes/camins, mitjançant la gra-
vació de tracks.

Figura 1. Pantalla de l’OruxMaps 
del procés de descàrrega de 
mapes per a ús off-line.

Figura 2. Exemple de la pantalla amb la identificació de 
polígons i punts, com per exemple límits d’actuacions i 
elements puntuals d’interès.
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MOTI1

MOTI és una aplicació per a mòbils amb siste-
ma Android que té com a finalitat la obtenció 
i recollida i visualització d’un conjunt bàsic de 
dades dasomètriques directament a bosc.

MOTI aprofita la tecnologia disponible a la 
majoria de telèfons intel·ligents per a perme-
tre la captura simple de variables clau sobre 
l’estat dels boscos. L’aplicació està dissenyada 
per a ser utilitzada per treballadors, tècnics 
i gestors del sector forestal per capturar 
de forma fàcil, rendible i de manera fiable 
variables com l’àrea basal, nombre d’arbres 
per hectàrea (densitat), l’alçada dels arbres i 
les existències, tot i que la base de cubicació 
només està disponible actualment per a les 
espècies alpines i qualitats d’estació típica-
ment suïsses, país on s’ha creat l’aplicació. 

MOTI disposa de tres nivells d’ús: la realització 
de mesures simples, realitzar una parcel·la de 
mostreig o la realització d’un inventari com-
plet d’una massa forestal. En aquest darrer cas 
es pot obtenir de manera automàtica i a l’ins-
tant el càlcul de l’error de l’inventari a mesura 
que es van realitzant les parcel·les.

Per tant MOTI proporciona la base d’infor-
mació sòlida per a prendre directament les 
decisions al mateix bosc. Per exemple, aquesta 
informació pot ser utilitzada durant el senya-
lament d’un aprofitament o per a la realitza-
ció de plans de gestió.

L’aplicació treballa sense requerir d’una con-
nexió a Internet (excepte per a l’accés a la 
pàgina d’ajuda), per tant pot ser utilitzada 
en zones sense cobertura de xarxa telefònica.

La interfície d’usuari està disponible en ale-
many, francès, italià i anglès. I hi ha contactes 
per tal de poder adaptar una versió al català i 
a les dades dasomètriques de referència prò-
pies dels boscos de Catalunya.

MOTI es pot descarregar a Google Play de 
manera gratuïta.

1  La major part de la informació continguda en aquest document la podreu 
trobar a la pàgina web del programa (http://www.moti.ch) on a més hi trobareu 
informació complementària per a fer ús de totes les funcions del programa.

Origen i organització del projecte

MOTI va ser finançat pel Fons per a la recerca 
forestal i l’ús de la fusta suís, els cantons de 
Friburg, Grisons, Lucerna, Tesino, Vaud, Valais 
i Zuric, i l’Escola Superior d’Agricultura, Boscos 
i Alimentació (HALF) de Zollikofen, Suissa. 
El director del Projecte és Prof. Dr. Christian 
Rosset (HALF) i compta com a personal amb 
Roland Brand, Dominique Weber, Clotilde 
Gollut, Eric Wuillemin, Aaron Schmocker, Iris 
Caillard (HALF) i com a experts amb Prof. Dr. 
Ulrich Fiedler (informàtica mòbil, BFH-TI), Prof. 
Dr. Jean-Philippe Schütz (creixement del bosc) 
i el Dr. Adrian Lanz (Inventari forestal, WSL). 
La traducció és de Roland Marca (DE), Clotilde 
Gollut (FR), Mark Günter (EN), Viola Sala (IT).

Validació de l’aplicació

Durant la creació de l’aplicació es van fer un 
seguit de tests de validació. Es van realitzar 
tres tipus de proves:

• Proves de precisió de la mesura de l’àrea basal 
(G), la densitat (N) i l’alçada de l’arbre (h).

• Tests comparatius amb el relascopi de 
Bitterlich.

• Tests d’ús de l’aplicació en l’entorn forestal.

La fiabilitat respecte altres sistemes de mesura 
va ser del 93% (89% per a G i N). Pel que fa 
a l’alçada s’ha comparat amb l’ús d’un Vertex 
amb uns resultats molt positius, trobant variaci-
ons de l’ordre de centímetres entre les mesures.

Amb aquestes proves es pot determinar que 
l’aplicació transforma un telèfon intel·ligent 
en una eina per a la realització de mesures 
forestals molt útil, de baix cost, fiable i que 
sempre duem amb nosaltres.

Calibratge

Quan iniciem per primera vegada l’aplicació 
serà necessari realitzar una calibració de l’apa-
rell. Aquesta calibració la farem amb el procés 
d’ajuda que automàticament se’ns mostrarà a 
la pantalla del telèfon.

És molt important fer una bona calibració de 
l’aparell per a que MOTI funcioni correcta-
ment, i reduir així la possibilitat d’errors en les 
mesures. Un cop realitzada la calibració hi ha la 
possibilitat de verificar si s’ha fet correctament.
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Per verificar el calibratge de l’angle d’ober-
tura de la càmera (per al mesurament de G i 
N) cal fixar una targeta de crèdit (que és una 
mida estàndard) verticalment en una paret. 
Es realitza la mesura de l’àrea basal (G) tot 
visualitzant la targeta de crèdit i col·locant-se 
a la distància necessària per a que la targeta 
de crèdit es trobi exactament entre les dues 
referències verdes de la pantalla (Figura 3). 
Es compara la distància horitzontal entre la 
lent de la càmera i la paret amb els següents 
factors (k):
• Factor 1: la distancia ha de ser 2,70 m
• Factor 2: la distancia ha de ser 1,91 m
• Factor 4: la distancia ha de ser 1,35 m

Figura 3. Esquema de verificació del calibratge de l’angle de 
l’obertura de la càmera amb una targeta de crèdit.

Per tal de verificar la correcció del pendent 
és aconsellable repetir la verificació dues 
vegades. A la primera cal col·locar la targeta 
de crèdit a una alçada igual al nostre ull. Per 
a la segona es col·loca la targeta a 50 cm per 
sobre o per sota del primer punt. Les distànci-
es horitzontals han de ser idèntiques per a les 
dues mesures.

Per verificar el calibratge de l’orientació de la 
lent de la càmera (per al mesurament de h) 
cal marcar dues referències en una superfície 
vertical. La primera a 1 m i la segona a 2 m 
per sobre el terra. Seguidament s’introdueix 
al MOTI la referència superior = 1,0 m i es 
comença el mesurament de l’altura fent tres 
lectures: sòl, de referència superior (1 m) i 
part superior de l’arbre (agafant la segona 

marca feta a 2 m). Sobretot cal prestar aten-
ció al punt de gir del telèfon, que ha de ser 
el mateix per a les tres mesures (Figura 4). El 
valor determinat per MOTI ha de correspon-
dre amb els valors reals amb un error igual a ± 
0,1 m: h = 2 i d = distància horitzontal entre la 
lent del telèfon intel·ligent i la superfície ver-
tical. Per ser més precisos l’eix de rotació del 
telèfon hauria de ser l’objectiu de la càmera.

Figura 4. Esquema de les lectures per a la mesura d’alçades.

Funcionament

Ens centrarem en la descripció per a l’obten-
ció de mesures simples d’àrea basal, nombre 
de peus per hectàrea i alçada dels arbres. Per 
a la resta de les mesures l’aplicació utilitza 
com a base de càlcul els inventaris regionals 
existents a Suïssa i per tant els resultats i les 
dades no són del tot equiparables. Tot i això 
valorem molt positivament l’ús de la resta 
d’utilitats ja que ens permeten disposar d’un 
recull de dades, georeferenciades i fàcilment 
compartibles amb altres usuaris.

Àrea Basal

S’han de comptar tots els arbres en què el 
tronc a l’altura del pit (1,30 m) sigui més 
ample que les marques verdes a la pantalla 
(Figura 5).
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Figura 5. Per a la mesura de l’àrea basal es compten els 
arbres que són més amples que les marques de la pantalla.

Fent un gir de 360° amb el telèfon es realit-
za una mesura de tots els arbres de l’entorn, 
comptant únicament aquells en què els troncs, 
a l’alçada d’1,30m del terra, siguin més amples 
que les marques verdes. El telèfon ha de 
romandre al centre i ha de ser l’usuari qui giri 
al voltant d’aquest, com en el cas del relascopi 
de cadena, però en aquest cas hi ha l’avantatge 
que el pendent és corregit automàticament pel 
telèfon gràcies als seus sensors (Figura 6).

Figura 6. Esquema de la mesura de l’àrea basal mirant a 
1,3 m d’alçada i girant al voltant del telèfon.

Es recomana començar amb l’arbre més pro-
per, per facilitar recordar el punt de partida, i 
assegurar-se que s’està prenent les mesures a 
una alçada del tronc d’1,30 m. També és molt 
útil col·locar una referència a terra en el punt 
de mesura, per exemple una branca, per no 
perdre la posició en cas de desplaçament. Si 
un arbre està ocult per un altre, es poden fer 
una o dues passes lateralment, mantenint la 
mateixa distància a l’arbre valorat, fins que es 
vegi l’arbre i tornant després al punt inicial.

El factor k de numeració defineix l’amplada del 
visor. Es triarà un petit factor de numeració (per 
exemple 1 o 2) en poblacions amb diàmetres 
reduïts, i un major factor de numeració (per 
exemple 4) en poblacions amb diàmetres majors.

Nombre d’arbres per hectàrea (N)

Es compten tots els arbres, sense un mínim de 
diàmetre, que estan situats dins d’un cercle de 
radi donat, on el centre està definit per una 
vara que disposa de dues referències fixes, 
que serviran al telèfon per avaluar la distància 
a la vara. 

D’aquesta manera si els dos triangles verds 
es troben dins de les marques de referència 
(Figura 7) vol dir que ens trobem dins el cercle 
a avaluar i per tant comptarem els peus que es 
trobin entre el telèfon i la vara central.

Figura 7. Establiment de la distància des del centre al telèfon 
fins on cal comptar tots els arbres.

Es col·loca la vara en el lloc desitjat (punt d’in-
ventari) i es fixen les marques de referència a 
la vara. Seguidament es realitza el conteig dels 
arbres que es troben dins de la parcel·la defini-
da mitjançant el control del telèfon (Figura 8).

Per ajudar a recordar on es va iniciar el 
recompte és aconsellable començar amb l’ar-
bre més proper al centre. Per millorar el rendi-
ment és recomanable fer només el control de 
la distància en els arbres que es troben al límit 
de la parcel·la, en aquells arbres on es dubta 
de si la distància a la vara és menor o no a la 
definida amb el telèfon.

Cal definir l’alçada de les dues marques de 
referència de la vara. El radi de la superfície a 
mostrejar es calcula automàticament d’acord 
amb la mida de la parcel·la que hem definit 
(per exemple, 9,77 m per a 300 m2).
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Càlcul de les alçades (h)

La mesura es realitza en tres passos: primer 
cal apuntar a la base del tronc, seguidament 
a la referència superior i finalment a l’extrem 
superior de l’arbre. 

Es col·loca la vara de referència verticalment 
prop de l’arbre. L’alçada d’aquesta referència 
hauria de ser almenys una dècima part de 
l’alçada de l’arbre a mostrejar. Seguidament 
es realitzen les tres mesures (sòl, de referèn-
cia i part superior de l’arbre), tot sostenint els 
braços estesos, de manera que les espatlles, el 
telèfon intel·ligent i el punt mostrat estiguin 
alineats (Figura 9). Durant els mesuraments 
cal anar amb compte de no arquejar l’esque-
na per dur a terme l’últim mesurament. Si no 

es pot veure la part superior de l’arbre sense 
arquejar l’esquena, cal allunyar-se de l’arbre.

Per obtenir els millors resultats és aconsellable 
realitzar tres cops el procés i utilitzar la mit-
jana que es calcularà automàticament com a 
resultat final. En zones en pendents, cal evitar 
la realització d’amidaments aigües avall d’un 
arbre.

Per determinar l’alçada dominant d’una 
població, es recomana mesurar l’altura del 
segon major arbre (DPU) sobre una superfície 
de 3 àrees, o en una parcel·la d’aproxima-
dament 10 m de radi. Si es coneix l’altura 
dominant, es pot introduir manualment, man-
tenint el dit pressionant per un breu moment 
en el rectangle verd que es troba sota el botó 
a utilitzar per a realitzar la mesura de l’alçada.

Figura 8. Amb la vara com a 
referència, s’estableix la distància 
màxima que delimita els arbres que cal 
comptar.

Figura 9. Esquema de realització de 
les tres lectures per mesurar l’alçada 
de l’arbre.
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Conclusions

Les dues aplicacions presentades ens perme-
ten transformar el nostre dispositiu mòbil d’ús 
particular i diari en una eina molt eficient per 
al dia a dia de la gestió forestal.

Si bé les dues aplicacions necessiten d’un 
esforç inicial per a la calibració i posada en 
marxa, un cop realitzat aquest primer pas els 
seu funcionament és prou senzill per a què la 
majoria de la gent que participa en la gestió 
d’una finca puguin utilitzar-les.

Aquestes aplicacions faciliten el traspàs d’in-
formació entre les diferents parts que partici-
pen en la gestió: propietat, enginyers, caps de 
colla, transportistes, conductors, etc. L’estalvi 
econòmic que representen permet que usuaris 
que fins ara descartaven l’ús de certes eines, 
en aquests moments puguin disposar-ne.

A més a més, aquestes aplicacions poden per-
metre què l’ús de certes variables com l’àrea 
basal o els vectors georeferenciats deixin de 
ser només utilitzats en l’àmbit més professio-
nalitzat de la silvicultura i es generalitzin en 
tot l’àmbit de la gestió forestal.
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RESUM

Mitjançant el projecte Life+PINASSA s’han realitzat diverses actuacions de 
gestió forestal per a la conservació de l’hàbitat de pinassa al Parc Natural de 
Ports. Es descriuen les diferents accions de conservació desenvolupades amb 
aquest projecte, que integren actuacions específiques de millora de la biodi-
versitat en les intervencions silvícoles, amb una visió de conservació basada 
en una estratègia d’integració. S’han definit una sèrie d’elements d’alt valor 
per a la biodiversitat que s’han procurat d’integrar a les fases actuals de la 
dinàmica forestal. Així, es presenten les actuacions realitzades al Parc Natural 
dels Ports i també els objectius generals de conservació d’aquest espai natural 
i les mesures de gestió establertes en relació a l’hàbitat de pinassa, considerat 
d’interès comunitari prioritari.

Introducció i antecedents

Els boscos de pinassa o pi negral estan con-
siderats dins de la Directiva Hàbitat com 
hàbitat d’interès comunitari prioritari. A 
Catalunya ocupen una superfície significativa 
amb 178.000 ha, el 50% de les quals són for-
macions mixtes, i es distingeixen dues regions 
de distribució: regió biogeogràfica meridional 
i regió biogeogràfica Prepirinenca i central 
(PIQUÉ et al., 2014). El 35% de la superfície de 
pinassa a Catalunya està inclosa en la Xarxa 
Natura 2000, en un total de 28 Zones Especials 
de Conservació (ZEC).

Els boscos de pinassa autòctons (pinedes de 
Pinus nigra subsp. salzmannii var. pirenaica) 
constitueixen un hàbitat de gran interès per la 
seva exclusivitat i per la diversitat que poden 
portar associada, ja que són zones de transició 
entre l’alta muntanya i les formacions subme-
diterrànies. No obstant, es tracta d’un hàbitat 
molt vulnerable als grans incendis forestals i 
al canvi climàtic. De fet, aquests boscos han 
patit una gran reducció de la seva àrea de 
distribució en les darreres dècades i almenys 
dues terceres parts presenten un risc d’incendi 
molt elevat.

Per altra banda, la gestió tradicional ha pro-
piciat l’abundància de boscos poc madurs, poc 
vitals i amb estructures simplificades d’escassa 
biodiversitat que es troben avui dia. Aquestes 
situacions incrementen la vulnerabilitat a pla-
gues i altres pertorbacions dificulten la rege-
neració de la pinassa i d’altres espècies d’inte-
rès acompanyants. Al mateix temps, la manca 

de peus amb bones condicions fenotípiques 
i d’alta vitalitat comporta un empobriment 
genètic de la pinassa.

El projecte Life+PINASSA neix com una pro-
posta per millorar l’estat de conservació dels 
boscos de pinassa a mig i llarg termini mitjan-
çant la implementació d’actuacions silvícoles 
i accions de conservació que puguin servir 
d’exemple per a la gestió dels boscos de pinas-
sa a Catalunya.

El projecte Life+PINASSA

El projecte Life+PINASSA (LIFE13 NAT/
ES/000724 Sustainable management for con-
servation of Black pine forest in Catalonia) 
va comerçar el juny de 2014 amb una durada 
de quatre anys, i en formen part com a socis 
el Centre de la Propietat Forestal, el Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya, La Fundació 
Catalunya-La Pedrera i el Departament d’Inte-
rior de la Generalitat de Catalunya.
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L’objectiu principal del projecte és la con-
servació dels boscos de pinassa dins la Xarxa 
Natura 2000 de Catalunya, davant la regressió 
progressiva de l’hàbitat. Per acomplir l’objectiu 
s’implementen diferents actuacions de millora 
estructural de l’hàbitat a mitjà i llarg termini. 
L’àmbit d’actuació inclou 9 ZEC entre l’àmbit 
Meridional i l’àmbit Prepirinenc i central, amb 
un total de 320 ha actuades.

Les actuacions a desenvolupar aborden de 
manera integrada els principals problemes i 
amenaces que suporta l’hàbitat:

• Conservació d’hàbitats singulars i boscos 
adaptats al règim natural de focs (accions 
C1 i C7) (Fotografia 1). En el primer cas, 
es tracta de preservar rodals singulars que 
destaquen per la maduresa en el seu àmbit 
geogràfic. S’apliquen, si s’escau, tractaments 
silvícoles per preparar l’hàbitat perquè evo-
lucioni lliurement cap a una dinàmica natu-
ral. Alhora, es posen en valor per mitjà d’un 
seguiment científic i de la regulació de l’ús 
públic. En el segon cas, es tracta d’emular 
la dinàmica natural de focs naturals, com a 
clau per a garantir la conservació de rodals 
de pinassa relativament madurs adaptats al 
règim d’incendis de baixa intensitat.

• Millora de l’hàbitat, estructura i biodiver-
sitat (accions C2, C3 i C4) en masses joves, 
molt denses i monoespecífiques (C2), en 
masses més madures amb dificultat de 
regeneració (C3) i en masses irregulars 
desestructurades (C4) (Fotografia 2). Les 
accions per pal·liar aquests problemes s’han 
centrat en la implementació dels models 

ORGEST (amb aclarides baixes i mixtes, 
tallades preparatòries i tallades de selecció 
per bosquets petits) junt amb accions de 
millora de la biodiversitat.

• Recuperació de l’hàbitat (acció C5) en zones 
afectades per grans incendis forestals on 
s’està produint una substitució gradual de 
l’espècie principal amb fagàcies, pi blanc i 
matollars (Fotografia 3). En aquest cas, s’ha 
procedit a eliminar la vegetació competidora, 
tant arbustiva com arbòria i s’han realitzat 
sembres i plantacions puntuals per amplificar 
la capacitat de regeneració de la pinassa.

• Millora de la resistència als grans incendis 
forestals (acció C6) en punts estratègics de 
gestió (PEG) (Fotografia 4). S’han realitzat 
aclarides baixes, estassades selectives, podes i 
accions de millora de la biodiversitat i cremes 
prescrites com a tractament del sotabosc i 
d’eliminació de les restes dels tractaments 
silvícoles. L’objectiu sempre és reduir la vul-
nerabilitat estructural a generar i mantenir 
focs actius de capçades, tot actuant en rodals 
situats en localitzacions estratègiques per al 
comportament de grans incendis forestals i 
les seves tasques d’extinció associades.

Paral·lelament a la millora de l’hàbitat de 
pinassa en la Xarxa Natura 2000, el projecte 
pretén incrementar el grau de reconeixement i 
sensibilització per part dels agents del territori 
i del públic en general sobre la problemàtica 
tractada i les solucions aportades en el projec-
te, i la difusió d’orientacions de gestió forestal 
sostenible i formació tècnica per a la implemen-
tació de mesures de conservació de l’hàbitat.

Fotografia 1. Exemple de rodal 
d’actuació per a la conservació d’hàbitats 
singulars i boscos adaptats al règim 
natural de focs (accions C1 i C7).
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Fotografia 2. Exemple de rodal 
d’actuació per a la millora de l’hàbitat, 
estructura i biodiversitat (accions C2, C3 
i C4), en aquest cas una massa irregular 
desestructurada (acció C4).

Fotografia 3. Exemple de rodal 
d’actuació per a la recuperació de 
l’hàbitat en zones afectades per grans 
incendis forestals (acció C5).

Fotografia 4. Exemple de rodal 
d’actuació per a la millora de la 
resistència als grans incendis forestals en 
punts estratègics de gestió (acció C6).
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La silvicultura: l’eina clau

La conservació dels boscos de pinassa reque-
reix la implementació real d’una silvicultura 
acurada per a l’espècie i el conjunt de l’hà-
bitat, tenint en compte la qualitat d’estació 
actual i futura, el temperament i la dinàmica 
natural i la interacció amb altres espècies i 
altres elements de l’hàbitat.

Per donar compliment a les demandes multi-
funcionals dels boscos de pinassa, cal integrar 
els objectius de gestió en la mesura del possi-
ble, ja que estan interrelacionats, com ara la 
producció de béns amb la pròpia conservació 
de l’hàbitat. En entorns com el dels boscos 
catalans, amb un llarg historial d’interacció 
humana i gran heterogeneïtat a escala de 
paisatge, és adequat implementar un model 
agregatiu per a la conservació de l’hàbitat. 
Aquest plantejament es basa en la integració 
dels impactes antròpics i naturals derivats, per 
una banda, de la gestió forestal per a la pro-
ducció de béns i, per altra banda, de l’evolució 
segons la dinàmica natural (conservació estric-
ta). L’objectiu és trobar un punt d’equilibri en 
funció del pes de cada demanda específica, de 
manera que s’aconsegueixi simultàniament el 
manteniment de dinàmiques naturals busca-
des per a la conservació de l’hàbitat i la pro-
ducció de béns i serveis demandats a aquests 
boscos.

Aquesta visió d’integració és una corrent activa 
a escala europea que pretén complementar el 
model segregatiu que representen les reserves 
integrals, de petit abast espacial, per millo-
rar la conservació dels ecosistemes forestals. 
El projecte Integrate+ n’és un bon exemple 
(veure per exemple KRAUS i KRUMM, 2013).

Un dels fonaments de l’estratègia de la inte-
gració és la incorporació d’elements d’interès 

per a la biodiversitat en boscos on aquests fal-
ten o són poc presents. En general, els boscos 
on l’objectiu preferent de gestió és la produc-
ció de béns es corresponen a fases de la dinà-
mica natural pròpies de boscos relativament 
joves, amb taxes de creixement altes i estruc-
tures poc diverses, mantingudes per l’acció de 
la gestió. En aquests boscos sovint falten les 
fases de desenvolupament més avançat dels 
boscos adults i madurs, on es poden trobar 
elements estructurals que aporten valor de 
biodiversitat a l’hàbitat, com ara arbres decrè-
pits i fusta morta de diferents característiques, 
arbres de grans dimensions, certa mescla d’es-
pècies arbrades acompanyants i heterogeneï-
tat al sotabosc i en estructures de massa.

L’estratègia es basa en incorporar aquests 
elements identificats de les fases més desen-
volupades a les fases més joves que es troben 
en producció (Figura 1), tot compatibilitzant 
els objectius de gestió productius amb la 
millora de l’hàbitat, mitjançant actuacions 
específicament dissenyades o bé adaptant-ne 
actuacions més genèriques.

Les actuacions desenvolupades en el marc del 
projecte Life+PINASSA, seguint la visió d’inte-
gració, es basen en les Orientacions de gestió 
forestal sostenible per a Catalunya, en concret 
els models de gestió ORGEST per als boscos de 
pinassa (BELTRÁN et al., 2012). Aquesta eina 
per a la planificació forestal multifuncional 
ofereix les bases per establir una gestió fores-
tal adequada als diferents graus de prioritza-
ció d’objectius. Les actuacions de conservació i 
millora de la biodiversitat es basen en les reco-
manacions de gestió derivades de diferents 
estudis i publicacions, entre les que destaquen 
CAMPRODON i PLANA (2007) i CAMPRODON 
(2013).

La definició de les actuacions a realitzar par-
teix d’una caracterització silvícola acurada, 

Figura 1. Esquema resum de la identificació d’elements de valor per a la biodiversitat i la seva incorporació a les fases 
productives del bosc (figura adaptada de KRAUS i KRUMM, 2013).
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i també d’una identificació de les funcions i 
els objectius actuals i futurs. Així, a partir de 
les característiques actuals de cada rodal es 
pot dissenyar una “imatge objectiu” on es 
concreten les característiques desitjades en 
funció de la priorització i comptabilització 
dels objectius.

A partir d’aquí, es defineixen les accions con-
cretes a desenvolupar per tal d’apropar els 
rodals cap a l’objectiu marcat. Les actuacions 
silvícoles busquen, en general, regular la com-
petència i el grau de presència de diferents 
espècies i definir l’estructura de la massa ate-
nent al temperament de l’espècie. Pel que fa 
a la integració d’elements d’interès per a la 
biodiversitat, s’hi afegeixen actuacions com-
plementàries per incorporar aquests elements 
d’alt valor que ajudin a augmentar la qualitat 
de l’hàbitat a curt i llarg termini, tenint en 
compte també les seves pròpies dinàmiques, 
com ara les que presenta la fusta morta 
(Fotografies 5, 6 i 7).

Com a resultat s’obté, per a cada rodal d’ac-
tuació, una definició de planificació general 
ajustada a les característiques del rodal i els 
objectius de gestió i el disseny de la propera 
actuació, tant per la part silvícola com dels 
elements addicionals. Tot això es tradueix des-
prés en instruccions clares per a les empreses 
executores de les feines. A més a més, en molts 
casos s’ha realitzat també un marcatge de tots 
els peus a tallar i dels peus a preservar per a 
biodiversitat, per assegurar encara més l’execu-
ció acurada de les actuacions dissenyades.

Actuacions 
desenvolupades als Ports

Rodals d’actuació

Els boscos de pinassa al Parc Natural dels Ports 
ocupen una extensió de 6.529 ha (un 18% de 
la superfície de l’espai protegit) sobretot a 
l’estatge submontà, però també al montà i als 
dominis d’alzinars i carrascars (BUIRA, 2014). 
Les característiques geomorfològiques del 
massís, conformat per un relleu molt abrupte, 
contribueix a una rica diversitat de boscos de 
pinassa –i d’altres– amb una distribució molt 
heterogènia i complexa, lligada, a banda de 
les condicions climàtiques globals, a una alta 
variabilitat de les condicions locals.

Els boscos de pinassa és un dels hàbitats més 
importants en superfície, en diversitat, en 
història i en funcions demandades al Parc 
Natural dels Ports, és per això que s’han 
desenvolupat diferents actuacions en aquests 
boscos dintre del Life+PINASSA d’una manera 
significativa. Al Parc s’han localitzat 10 rodals 
d’actuació amb un total de 97,63 ha (Figura 
2). En concret, es corresponen a 2 rodals de 
l’acció C1, 1 rodal de l’acció C2, 1 rodal de 
l’acció C3, 2 rodals de l’acció C4, 1 rodal de 
l’acció C6 i 3 rodals per a l’acció C7, que es 
localitzen als municipis d’Horta de Sant Joan, 
Alfara de Carles i Roquetes. Tots els rodals es 
localitzen en finques públiques excepte un de 

Fotografies 5, 6 i 7. Elements d’interès per a la biodiversitat que augmenten la qualitat de l’hàbitat, amb dinàmiques 
temporals diferents. Esquerra: anellatge d’arbre per generar fusta morta dempeus. Centre: arbre vell (blada) i heures grimpant 
com a elements florístics diversificadors dels boscos de pinassa. Dreta: refugi per a quiròpters forestals, que complementa les 
escasses cavitats naturals.
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tipus de C4 (6,76 ha) i un de tipus C6 (13,14 
ha), que es troben en finques privades. A més 
a més, 8 dels 10 rodals es troben en finques 
amb un IOF vigent, als quals s’ha incorporat la 
planificació i l’actuació realitzada.

Cada tipus d’acció es correspon a una situació 
inicial diferent, amb problemàtiques i soluci-
ons pròpies, de manera que als Ports es poden 
trobar gairebé totes les situacions més repre-
sentatives dels boscos de pinassa (descrites a 
l’apartat 2). La Taula 1 mostra les caracterís-
tiques dasomètriques dels rodals d’actuació, 
la Taula 2 les característiques del sotabosc i la 
Taula 3 les de la fusta morta.

La flora amenaçada, protegida i/o d’interès 
biogeogràfic detectada als rodals d’actuació 
la componen les espècies Armeria fontqueri, 
Biscutella laevigata ssp. fontqueri, Senecio 
lagascanus, Centaurea podospermifolia, 
Erodium celtibericum i Prunus prostrata.

Definició de les actuacions

Les actuacions a realitzar a cada rodal s’han 
definit segons els objectius generals del pro-
jecte i els específics de cada acció, tenint en 
compte les característiques de cada rodal a 
partir de la informació silvodasomètrica i dels 
elements de biodiversitat, les indicacions del 
model ORGEST de referència i les prescrip-
cions dels propietaris i de l’òrgan gestor del 
Parc Natural dels Ports.

Amb tot plegat s’ha arribat a un consens pel 
que fa a la priorització d’objectius per acabar 
definint les actuacions, que també tenen en 
compte la dinàmica d’evolució dels propers 
anys. La Taula 4 mostra les actuacions disse-
nyades per a cada rodal d’actuació, a les quals 
cal afegir les actuacions genèriques definides 
per potenciar els elements de biodiversitat a 
tots els rodals (Taula 5).

Figura 2. Localització dels rodals d’actuació del projecte Life+PINASSA dintre del Parc Natural dels Ports.
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Taula 1. Característiques silvícoles dels rodals d’actuació del Life+PINASSA al Parc Natural dels Ports.

Rodal Sup. QE1 FCC N AB Dg Do Hm Ho Edat
%ABp 

(CD 
10-15)

%ABm 
(CD 20-

30)

%ABg 
(CD 
≥35)

Vae TVFoC2

ha % peus/
ha

m2/
ha cm cm m m anys % % % m3/

ha

C1.08 19,45 C 80 572 43,3 34,4 55,2 16,4 18,5 >100 3 23 74 309 A1

C2.20 18,87 B 81 2.155 50,3 15,4 29,1 11,3 13,2 40-60 39 55 5 254 C12

C3.07 2,15 B 69 523 35,6 22,2 43,2 14,0 18,2 80-100 4 20 77 249 B1

C4.02 6,76 B 86 670 26,0 17,9 36,7 11,5 14,5 40-120 14 45 41 146 A3

C4.03 9,10 A 84 1.673 50,5 16,0 39,1 11,3 15,0 20-140 23 40 37 292 A1

C6.08 13,14 C 58 700 22,6 17,9 29,6 7,7 10,2 80-100 14 81 5 86 A2

C7.04 4,83 C 59 552 32,5 22,6 40,8 8,6 11,2 >100 6 35 58 139 B13

C7.05 7,48 C 86 668 53,0 28,8 48,4 11,0 14,6 >100 5 20 76 284 B6

C7.06 5,99 C 83 403 59,3 37,8 59,0 11,9 14,4 >100 1 6 93 326 C12
1 QE: Qualitat d’estació, segons el manual Tipologies forestals arbrades. Sèrie: ORGEST (PIQUÉ et al., 2014).

2 TVFoC: Tipologia estructural de vulnerabilitat al foc de capçades, segons el manual Integració del risc d’incendi en la gestió forestal. Sèrie: ORGEST (PIQUÉ et al., 2011)1.

Taula 2. Característiques del sotabosc dels rodals d’actuació del Life+PINASSA al Parc Natural dels Ports.

Rodal Espècie arbustiva 
principal

Recobriment 
arbustiu

Alçada mitjana 
arbustiva

Recobriment no arbustiu

Herbaci Molsa Restes llenyoses Roques

% cm % % % %

C1.08 Quercus ilex 43 87 18 0 18 42

C2.20 Rubus ulmifolius 20 0,5

C3.07 Rubus ulmifolius 19 58 13 1 10 9

C4.02 Buxus sempervirens 64 164 8 2 10 8

C4.03 Quercus ilex 24 113 5 1 12 13

C6.08 Buxus sempervirens 72 175 3 2 8 10

C7.04 Ulex parviflorus 17 25 53 0 6 2

C7.05 Prunus spinosa 9 48 62 1 11 1

C7.06 Genista scorpius 6 18 66 0 6 3

Taula 3. Característiques de la fusta morta dels rodals d’actuació del Life+PINASSA al Parc Natural dels Ports, considerant els arbres 
de Dn >15 cm. Els elements biòtics trobats s’expressen en percentatge respecte al total de fusta morta (en peu, a terra i soca).

Rodal
Densitat

Espècie Dn 
mitjà

Longitud 
mitjà

Fongs, mol-
sa o líquens

Sense 
biota

Inverte-
bratsA terra En peu Soques

troncs/ha peus/ha soques/ha cm m % % %

C1.08 13,37 4,46 6,68 Pinus nigra 28,67 542,42 8,3 41,6 50

C2.20 149 50 0 Pinus nigra 7,8 1,0 50 0 50

C3.07 16,2 0 89,4
Pinus nigra 37,9 1,2 62 8 36

Pinus sylvestris 17,0 5,0 0 100  0

C4.02 2,83 5,66 14,15 Pinus nigra 30,8 1,9 67 14 29

C4.03 0,00 7,42 29,69

Pinus nigra 37,1 1,1 90 0 10

Quercus 
faginea 21,0 2,0 100 0 0

Pinus sylvestris 32,0 5,1 0 100 0

C6.08 0 0 46,1 Pinus nigra 30,3 0,26 80 20 0
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Taula 4. Descripció de les actuacions segons es defineixen al programa d’accions del Life+PINASSA per als rodals inclosos al 
Parc Natural dels Ports.

Rodal Model Actuació ABe N final 
aprox.

C1.08 BIO2 Generació de fusta morta en peu i a terra de CD ≥20 fins a un màxim 
de 10 peus/ha. <5% 560 

peus/ha

C2.20
Sector A

Pn06
(Ad.)

Aclarida baixa a 1.275 peus/ha (± 3 m entre peus). Índex HB final de 
21 i augment de 5.
Generació de fusta morta en peu de CD ≥20 fins a 20 peus/ha.

23% 1.275 
peus/ha

C2.20 
Sector B

Pn06
(Ad.)

Aclarida baixa només als bosquets densos, deixant ± 3 m entre peus). 
Índex HB final de 29 i augment de 1.
Generació de fusta morta en peu de CD ≥20 fins a 20 peus/ha.

<10%
700 a 
1.275 

peus/ha

C2.20 
Sector C BIO2 Generació de fusta morta en peu de CD ≥20 fins a 20 peus/ha. <5% 700 

peus/ha

C3.07 Pn06
(Ad.)

Tallada preparatòria afavorint els millors peus de pinassa i afectant 
especialment el subvol de fagàcies per crear obertures, preferentment 
sobre claps de regeneració avançada de pinassa.
Poda baixa (<2 m) dels peus de frondoses de >4 m d’alçada.
Generació de fusta morta en peu i a terra de CD ≥20 fins a 30 peus/ha.

35% 200 
peus/ha

C4.02 
Sector A Pn07

(Ad.)

Aclarida mixta centrada en las CD 20 a 40, s’elimina fins al 40% de 
l’AB de CD 35 i 40 i fins a un 15% de l’AB de peus de CD 20 a 30 de 
manera heterogènia al rodal per a la definició espacial dels bosquets. 
S’afavoreixen els bosquets de regeneració i arbres joves (CD <20) i es 
regula la competència als bosquets de CD>30. S’eliminen preferentment 
peus de pi roig i alzina.
L’AB a tallar per grups de grandària és de 0% del grup petit (CD10 i 15), 
15% del grup mitjà (CD20, 25 i 30) i 40% del grup gran (CD35 i més).
Estassada selectiva per eliminar el matollar d’alçada >1,3 m, els peus 
de frondoses de <4 m i la resta de matollar fins a una cobertura <25%. 
El matollar a respectar inclou les espècies llenyoses protegides i d’interès 
biogeogràfic i les productores de fruit carnós.
Poda baixa (<2 m) de peus de frondoses de >4 m d’alçada.
Generació de fusta morta en peu i a terra de CD 
≥20 fins a 30 peus/ha.

23% 560 
peus/ha

C4.02 
Sector B

Igual que el sector A però mantenint el caràcter de massa mixta durant 
l’aclarida.

C4.03 Pn05
(Ad.)

Tallada de selecció per bosquets per eliminar fins al 30% de l’AB de 
cada un dels grups de grandària, regulant la competència i afavorint a 
cada grup d’arbres segons el bosquet on es trobin, per definir l’estructura 
irregular per bosquets de fins a 1.000 m2.
Generació de fusta morta en peu i a terra de CD ≥20 fins a 6 peus/ha.

30% 1.067 
peus/ha

C6.08 Pn10

Estassada selectiva per eliminar el matollar d’alçada >1,3 m i els pins 
menors amb branca viva per sota d’1,3 m i aquells que generin conti-
nuïtat vertical amb les capçades d’arbres més grans. L’estassada també 
elimina la resta de matollar fins a una cobertura <25%. El matollar a res-
pectar inclou les espècies llenyoses protegides i d’interès biogeogràfic i les 
productores de fruit carnós, incloses les heures enfiladisses. Es mantenen 
tos els peus d’espècies frondoses arbòries.
Generació de fusta morta en peu i a terra de CD ≥20 fins a 16 peus/
ha.

<5% -

C7.04
C7.05
C7.06

Pn10

Aplicar foc de manera extensiva per eliminar els estrats arbustiu i herba-
ci, així com per fer una poda baixa de l’estrat arbori.
Els peus dominats que formen part del combustible d’escala també seran 
afectats pel foc en certa proporció.
El resultat busca rebaixar la cobertura dels estrats de superfície en un 
60-90% i consumir la major part del combustible mort d’1, 10 i 100 hores 
de retard.

<5% -
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Execució i resultats dels 
tractaments

Per a l’execució dels tractaments, les prescrip-
cions de cada rodal s’han traduït a instruccions 
clares per a les empreses executores i, a més 
a més, s’han realitzat explicacions addicionals 
sobre el terreny. Excepte per a les actuacions 
de l’acció C2, que són aclarides baixes com a 
primera intervenció en boscos joves densos, 
s’ha realitzat un marcatge de tots els peus 
a tallar a tots els rodals d’actuació. Amb el 
marcatge dels peus a tallar s’intenta assegurar 
una execució més ajustada a les prescripcions, 
ja que actuacions com tallades preparatòries, 
aclarides mixtes o tallades de selecció per 
bosquets, requereixen un grau elevat d’iden-

tificació de la funció de cada arbre dintre del 
rodal i dels efectes de la seva tallada.

La identificació dels arbres a tallar és una 
tasca complicada si s’ha de realitzar en el 
moment de la tallada, és per això que per a les 
actuacions del Life+PINASSA es va optar per 
realitzar el marcatge complet dels rodals per 
part de personal especialitzat abans de l’exe-
cució dels treballs. El rendiment de les tasques 
de marcatge és molt variable, en funció de 
la transitabilitat del terreny. No obstant, cal 
tenir en compte els beneficis del senyalament 
en l’execució de tallada, tant per l’efecte sil-
vícola com en la millora del rendiment de la 
pròpia tallada pel fet de tenir ja identificats 
tots els arbres a tallar.

Taula 5. Descripció de les actuacions per a la biodiversitat planificades de manera genèrica per als rodals d’actuació del 
Life+PINASSA als Ports.

Actuacions per a la conservació i la millora de la biodiversitat
Mantenir i/o generar fusta morta en peu i a terra. Com a referència es fixa un total de 20 peus/ha morts en peu i 
10 peus/ha tombats, que sovint es troben ja a la massa abans dels tractaments. La quantitat a generar activament 
es fixa per a cada rodal en funció dels inventaris de fusta morta. En cas de generar-ne de nova, es fa de dues 
maneres:
• Anellant arbres de port recte d’alçada >4 m i Dn >20 cm. Aquests arbres han d’estar protegits per les capçades 

d’arbres propers i la seva previsible caiguda no ha d’afectar vies, corriols o altres elements d’interès.
• Tombant arbres de >15 cm de Dn, tallats a una alçada de soca de 40-50 cm i deixats a terra sense desbrancar. 

Aquests arbres s’han de situar a més de 20 m de les vies principals.
S’ha de procurar una distribució homogènia de la fusta morta al rodal.

L’abatiment dels arbres durant les actuacions silvícoles no ha d’afectar enclavaments de flora amenaçada o micro-
hàbitats susceptibles d’acollir-ne, especialment les clarianes del bosc o els substrats rocosos.

S’eliminen tots els peus de Pinus nigra ssp. austriaca i d’espècies vegetals exòtiques invasores segons el RD 
630/2013 que es trobin als rodals d’actuació.

Conservar els peus amb cavitats de pícids, especialment els que continguin múltiples cavitats, indistintament si són 
arbres vius o morts.

Conservar tots els arbres amb plataformes de niu d’interès per a aus rapinyaires. Evitar obrir nous camins i senders 
prop dels nius.

Entre les coníferes és difícil la formació de cavitats naturals (no de pics) aptes per a la fauna. Per aquesta raó, si es 
troben, deixar alguns peus de pins adults de tronc bifurcat en alçada (mínim a 2-4 m). Aquestes bifurcacions són 
de gran interès per a la formació de cavitats per als ratpenats, per exemple colònies de cria d’orelluts.

Manteniment d’un mínim de 10 arbres / ha de més de 40 cm de diàmetre normal i de més de 12 m d’altura a 
evolució natural (sense tallar), preferentment de capçades vitals. Aquests peus poden coincidir amb els arbres amb 
cavitats, decrèpits o amb branques mortes, bifurcats o amb malformacions o amb plataformes de nius de rapinyai-
res, comentats abans.

A més de les tipologies d’arbrat anteriors, mantenir els arbres madurs de ports tortuosos que creixen entre les 
roques.

En presència de frondoses, conservar i potenciar una distribució irregular de roures i altres arbres caducifolis 
productors de fruits que no superin el 20% de l’AB o el 25% de la densitat de recobriment. Són especialment inte-
ressants els peus de roure de grans dimensions que de tant en tant apareixen dispersos pel rodal. 

Instal·lació de caixes niu per a ratpenats forestals, com a mesura transitòria de millora de l’hàbitat mentre es 
produeixen cavitats naturals a la fusta morta generada.
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Paral·lelament, amb les explicacions sobre el 
terreny i el seguiment de l’execució, més enca-
ra si s’han marcat tots els arbres a tallar, s’ha 
aconseguit una transferència més directa cap 
a les empreses executores, sobretot en aquells 
aspectes derivats dels models de gestió ORGEST 
que són diferents de les pràctiques habituals, 
com ara les tallades de selecció per bosquets.

Les actuacions als rodals del Parc Natural de 
Ports es van executar a l’hivern de 2016-17, tot 
evitant períodes sensibles per a la fauna, excep-
te els rodals de tipus C7. L’acció C7 promou la 
realització de cremes prescrites el més ajusta-
des possible al règim natural de focs d’aquesta 
zona, el que implica realitzar-les en temporada 
d’estiu-tardor. Així que les cremes dels rodals 
C7 de Ports encara no s’han executat.

El resultat de les actuacions s’ha avaluat silví-
colament a partir de la repetició dels inventa-
ris de seguiment. Les Figures 3, 4 i 5 mostren 
la comparació d’algunes dades dasomètriques 
d’abans i després de les actuacions i del model 
ORGEST de referència. Pel que fa al rodal de 
tipus C1, on l’actuació és de molt baixa inten-
sitat, el seu seguiment es realitza mitjançant 
la comprovació de l’execució de les feines 
de forma qualitativa, no es disposa de noves 
dades d’inventari.

Als rodals on s’ha fet una actuació afectant al 
dosser arbori, als tipus C2, C3 i C4, les dades 
dasomètriques posen de relleu la diferèn-
cia que hi havia entre el model ORGEST de 
referència i les dades prèvies a l’actuació. En 
general s’observa una excessiva capitalització, 
en especial al rodal C2 (masses joves sense 
intervenció prèvia) així com una estructura 
irregular no equilibrada en cas dels rodals de 
tipus C4. En el cas del rodal C3, la diferència 
amb el model no es nota tant amb les dades 
d’inventari, sinó que era més notable en l’es-
tratificació, amb un gran subvol d’alzina, i en 
l’escassetat de regeneració de pinassa.

Per tant, a tots els rodals s’ha realitzat una 
actuació amb un marcat caràcter d’adaptació 
als models. Per a la C2, l’actuació s’ha centrat 
en aconseguir una densitat total pròxima al 
model, malgrat rebaixar més l’AB. Per a la 
C3, la tallada té un caràcter estructurador per 
afavorir, a partir d’ara, l’aparició de regenerat 
i el desenvolupament dels peus que interessa 
que regenerin, malgrat rebaixar més la densi-
tat. En el cas de les C4 la tallada de selecció ha 
tingut un pes variable per als diferents grups 
de grandària per avançar cap a una estructura 
més equilibrada. Per últim, al rodal de tipus 
C6 l’actuació s’ha ajustat al model ORGEST, ja 
que aquest es regia per paràmetres estructu-

Figura 3. Comparació 
dasomètrica (densitat, 
alçada dominant, 
diàmetre mitjà quadràtic 
i àrea basal) als rodals 
d’estructura regular amb 
dades d’abans i després 
de l’actuació i del model 
ORGEST de referència.
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rals de recobriment i distància entre estrats de 
combustible.

Respecte als rendiments, els diferents tipus 
de tallades han suposat de mitjana la inversió 
d’uns 6-7 jornals per hectàrea, tenint en comp-

te que s’han realitzat aclarides baixes en mas-
ses molt denses, aclarides mixtes amb estas-
sada selectiva i tallades preparatòries també 
combinades amb estassades d’un sotabosc ben 
desenvolupat. El rendiment corresponent a 
l’arrossegament de la fusta amb tractor s’esti-

Figura 4. Comparació dasomètrica (àrea basal per grups de grandària) als rodals d’estructura irregular amb dades d’abans i 
després de l’actuació i del model de referència.

Figura 5. Comparació de les variables referents a l’estructura al rodal de tipus C6 amb dades d’abans i després de l’actuació 
(RCE: recobriment dels combustibles d’escala, De-a: distància entre l’estrat d’escala i l’aeri, Ds-e: distància entre l’estrat de 
superfície i el d’escala, FCC: fracció de cabuda coberta de l’estrat aeri, RCS: recobriment dels combustibles de superfície).

Fotografia 8. Detall d’un arbre anellat (marcat amb una ratlla vermella) i una soca alta realitzats durant la tallada de selecció 
per bosquets feta en un rodal d’actuació del Life+PINASSA a Horta de Sant Joan. Algun dels arbres abatuts es quedarà al rodal 
sense desbrancar.
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ma al voltant dels 3-4 jornals/ha, mentre que el 
rendiment mitjà per al marcatge dels arbres a 
tallar s’estima en 0,5-1 jornal/ha.

El cost mitjà dels tipus d’accions amb afec-
tació al dosser arbori (C2-C3-C4) ha estat de 
1.700 €/ha incloent tallada i arrossegament 
de la fusta fins a vora pista. El cost de les 
accions de conservació (C1 i elements addici-
onals a la resta d’accions) ha estat al voltant 
de 90 €/ha. La Fotografia 8 mostra el detall 
d’algunes elements de biodiversitat generats 
conjuntament amb a la realització de les actu-
acions silvícoles.

Perspectives de 
conservació de l’hàbitat 
de la pinassa als Ports

Objectius de conservació

Els objectius de conservació dels boscos de 
pinassa als Ports han d’anar encaminats a 
afrontar els problemes existents i els que es 
preveuen en el futur amb el canvi climàtic. La 
relació d’objectius es pot sintetitzar amb els 
següents:

• Conservar la biodiversitat que contenen, 
amb especial atenció per les espècies prote-
gides i les que tenen un paper més funcio-
nal en els processos ecològics claus.

• Conservar els sòls, sobretot l’horitzó orgànic.
• Conservar i recuperar cicles dinàmics propis 

dels sistemes càrstics que es produeixen a 
escala d’unitats geomorfològiques ocupa-
des per boscos de pinassa.

• Assolir un mosaic a escala de paisatge en el 
que estiguin representades totes les fases 
del desenvolupament pròpies del bosc de 
pinassa, per garantir la viabilitat a llarg ter-
mini i atenent al model de cicle silvogenètic 
propi (TÍSCAR, 2015), amb especial atenció 
a la fase de senescència.

• Incrementar considerablement l’abundància 
de bosc madur, poc representat als Ports.

• Promoure una estructura forestal amb un 
ampli pool genètic, com a mesura d’adapta-
ció al canvi climàtic (REGATO i DEL RÍO, 2009).

• Aconseguir boscos més resilients com objec-
tiu d’adaptació davant pertorbacions i epi-

sodis climàtics extrems causats pel canvi 
climàtic.

• Evitar o reduir els impactes que poden 
fragmentar les masses de pinassa o reduir 
la seva capacitat d’adaptació i resiliència, 
com els grans incendis forestals, les actua-
cions que comportin una degradació dels 
sòls, una xerificació del bosc amb pèrdua 
de condicions nemorals (REGATO i DEL RÍO, 
2009), una simplificació de l’estructura, etc.

Mesures de gestió

El Parc Natural dels Ports, d’ençà de la seva 
creació (any 2001), ha vingut realitzant tre-
balls de conservació, millora del coneixement 
i seguiment d’espècies, hàbitats i processos en 
l’àmbit dels boscos de pinassa. Destaquen els 
estudis d’avaluació de l’estat de conservació 
de l’hàbitat, les accions d’eliminació d’espèci-
es invasores i al·lòctones, els treballs de diver-
sificació d’hàbitat, la cartografia d’hàbitats, el 
seguiment d’espècies amenaçades, així com la 
participació en la xarxa de boscos de referèn-
cia i en el Projecte LIFE RedBosques.

Atenent a la capacitat d’adaptació dels boscos 
de pinassa al canvi climàtic i als objectius de 
conservació indicats més amunt, es conside-
ra que les principals mesures de gestió que 
s’haurien d’aplicar als Ports són:

• Incorporar en totes les escales de la plani-
ficació (inclosa l’escala de finca) models de 
gestió adaptativa.

• Planificar la prevenció dels grans incendis 
forestals a escala de massís.

• Gestionar el foc, imitant el règim natural 
amb eines com les cremes prescrites i ente-
nent-lo com un factor ecològic intrínsec de 
l’ecosistema.

• Eliminar progressivament els tàxons al-
lòctons.

• Restaurar processos naturals clau i les espè-
cies que intervenen.

• Establir zones de no intervenció que res-
ponguin a una decisió planificada de ges-
tió, amb vocació de permanència a llarg 
termini, i que serveixin per avaluar l’evolu-
ció natural del sistema (ATAURI, 2013). Se 
seguiria el criteri de cobrir totes les tipolo-
gies de boscos de pinassa existents als Ports 
i no relegant els boscos a evolució natural 
només a les zones de més pendent, inac-
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cessibles o de baixa productivitat (ATAURI, 
2013).

• Considerar la fenologia de les espècies de 
flora i fauna de cara a la temporalització de 
les accions a realitzar en èpoques sensibles.

• Accelerar alguns processos de dinàmica 
natural actualment escassos (generació de 
fusta morta en peu i a terra), per permetre 
el manteniment de la biodiversitat associ-
ada mentre es produeix la transició cap a 
estructures més madures.

• Potenciar la formació de zones forestals 
madures mitjançant una gestió forestal 
sostenible per augmentar la resiliència dels 
boscos de pinassa davant dels grans incen-
dis forestals en espais post-abandonament 
rural colonitzats per la pinassa.

En rodals amb un objectiu prioritari de pro-
ducció, i com a conseqüència de les alteraci-
ons produïdes pel canvi climàtic:

• Reconsiderar a la baixa les previsions quan-
titatives d’obtenció de productes en aprofi-
taments planificats, en tant que s’ha obser-
vat i es preveu la disminució del creixement 
de la pinassa en algunes condicions (per 
exemple LINARES et al. (2015) per al siste-
ma bètic), i per aplicar el principi de precau-
ció.

• Adaptar la silvicultura als nous reptes de 
la gestió forestal davant el canvi climàtic. 
Alguns exemples serien: avançar cap a 
boscos més resilients i més diversos, tot 
promovent les masses mixtes, especialment 
amb el pi roig i reduint la competència 
pels recursos hídrics, amb intervencions de 
regulació de la competència de l’estrat aeri 
i amb estassades selectives.
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RESUM
En aquesta jornada es mostren les experiències particulars en l’execució dels 
treballs de gestió en franges d’autoprotecció, al nucli urbà de Pallejà. S’expliquen 
les sinèrgies creades entre els diferents actors implicats: sinèrgies de proximitat 
entre l’empresa forestal, l’ajuntament, els tècnics, la silvopastura, la biomassa i 
els Bombers de la Generalitat, entre d’altres. Així mateix s’exploren les oportu-
nitats de generació d’activitat econòmica a partir d’experiències com aquesta.

A més a més, es repassen les implicacions del compliment de la normativa actual de 
treballs en franges, l’adequació dels treballs a les necessitats dels serveis d’extinció 
d’incendis, així com les particularitats de les franges en nuclis urbans com a zones 
de treball forestal i els reptes i oportunitats socioeconòmics que se’n deriven.

Introducció

L’abandonament progressiu de les activitats 
agroforestals a Catalunya ha contribuït a aug-
mentar la vulnerabilitat dels nuclis de pobla-
ció davant dels incendis forestals.

El Decret 64/1995, de 7 de març, d’establiment 
de mesures de prevenció d’incendis forestals, 
fixa la obligatorietat de disposar de franges 
de protecció i seguretat, n’estableix el règim 
sancionador en cas de no complir-se, i en defi-
neix els condicionants mínims que han de com-
plir per a diferents usos (urbanitzacions sense 
continuïtat en trama urbana, zones d’esbarjo, 
abocadors, vies de comunicació, etc.).

Arrel de la obligatorietat establerta per 
aquest decret, s’han anat executant un seguit 

d’actuacions en les urbanitzacions catalanes 
que han proporcionat feina i alhora han fet 
aflorar la necessitat d’establir sinèrgies entre 
els diferents actors involucrats.

A tall d’exemple, en aquest article es revi-
sen les actuacions realitzades al municipi de 
Pallejà, on s’han executat franges de protecció 
contra incendis a totes les urbanitzacions i al 
voltant del nucli urbà. Aquest municipi consta 
d’una superfície forestal aproximada d’unes 
448 ha, i està classificat com a municipi d’alt 
risc d’incendi forestal segons el mateix decret. 
És per aquest motiu que existeix la necessitat 
de portar a terme projectes que puguin servir 
per desenvolupar, mantenir i millorar les actu-
acions que redueixin aquest risc.

En el cas concret de l’obertura de la franja de 
protecció contra incendis forestals del nucli 

Fotografia 1. Tram 19 de la franja de protecció al nucli urbà. Autor: Ajuntament de Pallejà
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urbà (Fotografia 1), es procura crear un con-
junt de mesures i sinergies entre els diferents 
actors implicats per tal de trobar la recepta 
per garantir-ne una funcionalitat i el mante-
niment i la millora. Entre aquests projectes 
s’ha redactat un pla de Silvopastura per al 
manteniment de les franges del municipi i la 
implicació de l’Ajuntament dintre del projecte 
“Muntanyes del Baix” coordinat pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat.

Planificació i execució 
de la franja perimetral al 
nucli urbà

Pallejà disposa de dues franges de protecció 
contra incendis forestals en urbanitzacions 
aïllades, que es van executar l’any 2010. 
La primera correspon a la urbanització de 
Fontpineda, amb gairebé 20 ha de franja. La 
segona, molt més petita, correspon al barri de 
la Magina, amb 2,7 ha.

A més, s’ha planificat i executat la franja 
perimetral de baixa combustibilitat del nucli 
urbà (Figura 1), per millorar la seguretat de 
les persones, habitatges i infraestructures, i 
disminuir el risc de propagació d’un incendi 
urbà cap a les masses forestals exteriors i urba-
nitzacions de la població.

L’objectiu particular de les franges de protec-
ció és reduir el risc de propagació de l’incendi 
forestal a l’interior del nucli urbà, d’un incen-
di urbà cap a l’exterior del municipi, així com 
disminuir la radiació i afectació d’un incendi 
forestal al nucli urbà, facilitar l’accés dels 
equips d’extinció a tot el perímetre del nucli 
urbà i facilitar l’accés a la franja perimetral 
per l’execució del manteniment posterior.

En cas de zones amb pendent important, les 
distàncies a mantenir poden variar, tot i que el 
PPU no ho contempla expressament.

Els criteris d’execució s’han establert seguint 
el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesu-
res de prevenció dels incendis forestals en 
les urbanitzacions sense continuïtat immediata 
amb la trama urbana, i l’experiència de l’Ofici-
na Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals de la Diputació de Barcelona (Taula 1).

En el moment de fer el replanteig de les feines 
d’execució d’obertura de la franja de prevenció 
al nucli urbà es detecten dues zones d’aprofita-
ment fuster per a serra. Aquest fet va obrir una 
oportunitat a l’empresa forestal que va executar 
les feines a obrir vies de contacte i crear sinèrgies 
amb empreses del sector d’aprofitament fuster. 
La fusta extreta va servir per reduir els costos de 
l’execució i millorar d’aquesta manera l’oferta 
de l’empresa per executar les franges. Els costos 
en el cas de les franges de Pallejà han estat de 5 
jornals/ha, tot i que hi poden haver diferències 
significatives si la franja s’executa en una zona 
arbrada (costos majors) o en una zona sense 
arbrat (costos menors).

Figura 1. Ortofotomapa amb el traçat de la franja de 
protecció contra incendis al nucli urbà de Pallejà. Els punts 
marcats en una rodona vermella indiquen els carregadors per 
l’aprofitament fuster. Font: Diputació de Barcelona
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Projecte de silvopastura

L’ajuntament de Pallejà porta a terme un pro-
jecte d’implantació de la silvopastura a tot el 
municipi amb diferents objectius. El més des-
tacat és, en l’aspecte socioeconòmic i tenint 
en compte els orígens agrícoles del municipi, 
la recuperació de l’antic ofici de pastor. Això 
permet realitzar el manteniment de les franges 
de forma més econòmica, sostenible i amb una 
major periodicitat. A més del manteniment 
mecànic que es realitza a les franges, el ramat 
és una eina per a reforçar aquestes tasques en 
altres zones del municipi prèviament gestiona-
des (com per exemple, Les Rovires).

El projecte de silvopastura aporta un element 
pedagògic i social important, ja que permet 
fer activitats amb les escoles del municipi 
per donar a conèixer l’ofici així com les seves 
repercussions en l’àmbit social, econòmic i del 
medi ambient quant a la gestió del territori.

L’ajuntament ha adequat un seguit d’infra-
estructures per poder disposar i mantenir el 
ramat en les millors condicions i així facilitar 
i afavorir les tasques que desenvolupen els 

animals i el pastor (Fotografia 2). Per exemple, 
el 2016 es va construir un corral que permet 
garantir un espai on el bestiar pugui ser atès 
i disposar de tot el necessari per al seu dia a 
dia. També el 2016 es va crear un camí a través 
de la zona boscosa que permet unir el nucli 
urbà amb la urbanització més llunyana, tot 
millorant i facilitant la mobilitat del ramat i la 
seva seguretat, ja que evita creuar per camins 
o carreteres de la xarxa viària.

Fotografia 2. Ramats pasturant al voltant de zones 
urbanes. Autor: NADAL, Judit (Ramats al Bosc)

Taula 1. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat. Font: Diputació de Barcelona 

Element Subelement Criteri de prevenció

Amplada de la franja 25 metres a comptar des del límit exterior de les 
parcel·les situades al perímetre de la urbanització

Masses d’arbrat adult Densitat d’arbrat adult (>15 cm 
diàmetre) Màxim 150 peus/ha

Distància entre peus Mínim 6 m
Distància entre capçades dels arbres Mínim 5 m
Poda inferior dels arbres Fins a 1/3 de la seva alçada fins a 5 m
Distància entre capçades i el límit 
de les parcel·les edificades  Mínim 5 m

Cobertura de l’estrat arbustiu Fins a un màxim del 15% de la superfície
Distància entre les mates Mínim 3 m
Arrossegament dels arbres als 
carregadors

Els troncs s’apilaran als carregadors en trossos 
d’1,20 m de longitud

Trituració de restes de poda i 
estassada

Fins a obtenir restes menors de 20 cm i 
repartiment uniforme sobre el terreny

Zones amb matollar, bosc 
de rebrot i arbrat jove Cobertura S’estassa fins obtenir el 35% de cobertura 

màxima d’estrat arbustiu
Distància entre les mates Mínim 3 m
Distància fins al límit de les 
parcel·les edificades Mínim 5 m

Trituració de restes d’estassada Fins a obtenir restes menors de 20 cm i 
repartiment uniforme sobre el terreny

Accés a la franja Distància màxima entre dos punts 
d’accés contigus a la franja 500 m
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Projecte Muntanyes del 
Baix del Consell Comarcal 
del Baix LLobregat

Amb la denominació Muntanyes del Baix 
s’anomena el territori agroforestal de la 
comarca del Baix Llobregat situat entre el 
delta del Llobregat, el riu Llobregat i el 
riu Anoia i el Parc del Garraf. És un terri-
tori de 12.082 ha que limita amb el perí-
metre de nombroses urbanitzacions i nuclis 
urbans dels municipis de Pallejà, Begues, 
Gavà, Viladecans, Sant Climent de Llobregat, 
Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de 
Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de 
Llobregat, La Palma de Cervelló, Cervelló, 
Vallirana, Corbera de Llobregat, Sant Andreu 
de la Barca, Martorell, i Castellví de Rosanes 
(Figura 3).

L’any 2006 onze ajuntaments i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat van signar el 

Conveni Marc per a la col·laboració en la pro-
tecció, la millora i la gestió integrada de les 
zones agrícoles i forestals de les Muntanyes 
del Baix. L’objectiu d’aquest conveni és articu-
lar una estratègia conjunta dels ajuntaments 
signants en les mesures de preservació i millo-
ra de les condicions naturals i la dinamització 
de les activitats pròpies dels espais agrícoles 
i forestals de l’àmbit territorial definit com a 
Muntanyes del Baix (Figura 4 i 5).

El Pla busca fixar objectius i proposar accions 
de naturalesa diversa i orientades a afavorir 
la coordinació de les actuacions municipals, 
en l’àmbit de l’espai agroforestal d’aquells 
municipis que considerin adient aplicar-les. En 
l’àmbit del sector agroforestal, els objectius 
principals són:

• Promoure la gestió i els aprofitaments 
forestals, de manera que siguin econòmica-
ment viables i ambientalment sostenibles.

• Minimitzar el risc d’incendi millorant l’es-
tructura dels boscos a partir de la reducció 
de la densitat de peus i la biomassa aèria.

• Obertura i manteniment d’espais oberts i 
franges de protecció per garantir el fraccio-
nament del territori i reduir la probabilitat 
que un foc esdevingui un gran incendi 
forestal (Figura 6).

Figura 3. Plànol de cobertes en l’àmbit del Projecte Muntanyes del Baix. Font: Projecte “Muntanyes del Baix”
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• Establir relacions de col·laboració amb 
els diferents actors implicats en la ges-
tió dels boscos (Departament d’Agricultu-
ra, Diputació de Barcelona, Centre de la 
Propietat Forestal, Associació de propie-
taris agroforestals del Baix Llobregat) per 
fomentar i garantir la gestió i aprofitament 
dels boscos de les Muntanyes del Baix.

• Valoritzar els productes forestals no fusters 
(bolets, plantes medicinals, pinyes, entre 
d’altres).

• Manteniment i fixació de l’activitat agrícola 
en el territori.

• Recuperar antics espais agrícoles que es 
troben en estat d’abandonament.

• Afavorir l’associacionisme entre els agricul-
tors i productors de l’àmbit del Pla.

• Fomentar la producció agrícola ecològica i 
integrada, així com la distribució d’aliments 
per a programes de consum social i/o local.

Les principals actuacions han estat de coor-
dinació i intercanvi d’experiències entre els 
ajuntaments en els àmbits de l’aplicació de la 
silvopastura, obtenció de biomassa i aplicació 
en calderes de calefacció municipals, camins 
municipals, i accions de desenvolupament 
d’activitats econòmiques en el territori agro-
forestal.

El projecte Muntanyes del Baix està treballant 
en la posada en marxa de diferents mesures 
que puguin afavorir l’aprofitament energètic 
de la biomassa si les condicions d’accessibilitat 

Figura 5. Població ocupada per sectors d’activitat, dades de 2001. Font: Projecte “Muntanyes del Baix”

Figura 4. Valors afegits bruts dels principals sectors d’activitat a la comarca del Baix Llobregat i a Catalunya. Sèrie temporal 
1991,1996 i 2001. Font: Projecte “Muntanyes del Baix”
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al bosc i rendibilitat són òptimes per l’ex-
plotació. L’objectiu és que cada ajuntament 
pugui fer servir una part de la biomassa de 
què disposen en els seus boscos de titularitat 
pública per abastir diferents centres muni-
cipals i reduir així l’excés de biomassa en les 
masses forestals.
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Figura 6: Mapa de perill bàsic d’incendi forestal. Font: projecte Muntanyes del Baix
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La processionària del pi: 
un problema creixent

La processionària del pi (Thaumetopoea pityo-
campa) és un lepidòpter autòcton a la penínsu-
la ibèrica que en la seva fase d’eruga ocasiona 
danys als pins per defoliació. Es tracta d’un 
insecte amb una dinàmica poblacional amb 
cicles expansius que periòdicament arriba a 
nivells en els quals provoca danys d’importància 
(Fotografia 1), ja que, tot i que no acostuma a 
matar els arbres afectats, els pot arribar a defo-
liar totalment debilitant-los i fent-los més sus-
ceptibles als atacs d’altres patògens (Fotografia 
2). Els darrers anys s’ha constatat un increment 
de les afectacions a les pinedes de Catalunya 
degut a diferents circumstàncies, entre les quals 

cal destacar cal destacar els factors meteorolò-
gics, especialment les anomalies tèrmiques que 
es poden agreujar amb el canvi climàtic.

Els perjudicis que provoca aquesta plaga ultra-
passen l’àmbit de la sanitat forestal i cada cop 
tenen més importància les afectacions sobre 
la salut de les persones i animals, i sobre l’eco-
nomia local (ramaderia, turisme rural, etc.). 
Per aquesta raó, resulta molt important abor-
dar aquesta plaga des de diferents àmbits.

També cal esmentar que, a banda d’aug-
mentar el nivell d’afectació general a tota 
Catalunya, s’està observant un canvi en el 
comportament d’aquest insecte, amb l’avan-
çament de l’època d’enterrament, els atacs 
reiterats a la mateixa zona i altres factors.

Fotografia 2. 
Greus defoliacions 
en pinedes a la 
Catalunya Central.

Fotografia 1. Atac 
greu en pinedes del 
Prepirineu.
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Diferents àmbits i 
diferents tècniques de 
control

En primer lloc cal distingir entre les actuacions 
en l’àmbit forestal i les actuacions en espais 
urbans i urbanitzables. Tot i que el responsable 
del manteniment de les pinedes en un adequat 
estat fitosanitari és sempre el propietari, tant 
els problemes originats per la plaga com les 
administracions competents i les tècniques a 
emprar són diferents en cada cas (Taula 1).

Moltes de les actuacions que s’utilitzen en 
l’àmbit de la jardineria, com l’eliminació mecà-
nica de bosses, la captura de mascles adults 
amb trampes de feromones o d’erugues amb 
anells als troncs o l’endoteràpia (injecció al 
tronc d’una substància fitosanitària que es 
trasloca pel xilema cap al sistema foliar, on 
afecta l’eruga), només poden aplicar-se en 
l’àmbit forestal de manera molt puntual i 
concreta, principalment per temes econòmics 
i de viabilitat de l’aplicació.

Tampoc l’aplicació de productes fitosanitaris 
(químics o biològics) per mitjans terrestres 
(motxilles o canons) resulta eficient per a 
superfícies grans.

Tractaments aeris a  
ultra-baix-volum

Aquesta tècnica ha demostrat la seva eficièn-
cia des de fa molts anys, tot i que s’apliquen 
quantitats molt baixes de producte fitosani-
tari (<3 l/ha). No obstant això, la normativa 
comunitària, que orienta el control de la sani-
tat vegetal cap a la Gestió Integrada de les 
Plagues, en limita molt l’ús (que cada cop està 
més restringit) i les substàncies que es poden 
utilitzar.

Tot i la complexitat i el cost que suposen els 
tractaments aeris, a hores d’ara són l’únic 
mètode eficaç a gran escala. Atenent a la seva 
utilitat pública, el Servei de Gestió Forestal del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació ha realitzat els darrers anys 
campanyes de tractaments aeris utilitzant 
una substància biològica, la bactèria Bacillus 
thuringiensis kurstaki, compatible amb l’agri-
cultura ecològica. Entre els criteris per a la 
selecció del producte concret es pondera més 
la minimització de l’impacte mediambiental 
que el preu (Fotografies 3 i 4).

Fotografia 3 . Tractaments aeris amb helicòpter.

Taula 1. Diferents mesures de control de la processionària. 

Mesures de control
Mitjans mecànics

Trampes de feromones

Foment de controladors biològics

Ús de productes biològics i fitosanitaris (mitjans 
terrestres i aeris)

Silvicultura específica
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Criteris per a la priorització 
de les zones a tractar

Tot i la importància de tenir una cartografia 
de les zones afectades en finalitzar cada cam-
panya, la localització dels atacs no és el criteri 
únic a l’hora de prioritzar les zones a tractar 
en la següent campanya. Atesa la biologia i 
ecologia d’aquest lepidòpter, el fet que un 
any hi hagi hagut un nivell d’afectació impor-
tant en una zona concreta no vol dir neces-
sàriament que l’any següent el nivell hagi de 
ser també elevat (Figura 1). A més a més, la 
diapausa de les crisàlides també pot provocar 
que després d’un any sense cap afectació hi 
hagi danys importants a la mateixa zona.

Per aquesta raó, per determinar les zones a 
tractar, es tenen en compte fins a deu parà-
metres amb diferents ponderacions (Taula 3).

Fotografia 4. Tractaments aeris amb avió.

Figura 1. Mapa de les zones de tractament per al control de la processionària el 2016.

Taula 3. Criteris de ponderació dels paràmetres per definir les 
zones a tractar. 

Codi Paràmetre Nombre de 
nivells

Pondera-
ció

1 GA Grau d’afectació 4 8
2 RA Reiteració de les 

afectacions
3 3

3 SM Sensibilitat de les 
masses

3 3

4 UL Ubicació i logística 3 3
5 DP Demandes públiques 2 2

6 ZT Zones de treballs 
(ramaders, forestals)

2 2

7 US Zones d’elevat ús 
social

1 1

8 IP Impacte paisatgístic 
de l’afectació

1 1

9 NT Sol·licituds de no 
tractament

4 -20

10 EN Espais naturals 
protegits

2 -2
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Estudi de l’eficiència dels 
tractaments aeris

Tenint en compte que el producte biològic 
emprat en els tractaments aeris és molt menys 
persistent i menys efectiu que els productes 
químics, per valorar l’eficiència dels treballs es 
realitza un seguiment dels resultats comparant 
la presència de bosses actives abans i després 
de les aplicacions, comparant-les amb zones 
equivalents no tractades (Fotografies 5, 6 i 7). 

Fotografia 6. Bossa amb erugues mortes.

Taula 4. Planimetria amb els tractaments aeris planificats.

Comarca 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Alt Urgell 1.200 1.500 1.400 2.300 1.100
Alt Camp 1.150
Alt Empordà 1.400 1.300
Alt Penedès 600
Alta Ribagorça 200
Bages 1.700 900 1.000 100
Baix Camp 200
Cerdanya 1.750 700 800 1.050
Solsonès 1.900 1.00 800 200 6.150
Berguedà 800 3.700 2.300 2.200 3.900
Pallars Jussà 2.100 2.000 1.300 1.350 3.500 3.900
Conca de Barberà 700
Noguera 400
Garrotxa 1.000
Ripollès 300
Baix Penedès 500 1.200
Superfície de 
tractament (ha) 2.100 10.000 8.600 8.850 1.000 4.000 0 7.000 20.000

Fotografia 5. Bossa activa.

Fotografia 7. Erugues mortes després del tractament.



67

CONSORCI 
FORESTAL DE 

CATALUNYA

Els resultats de la campanya de 2016 han estat 
molt positius, amb una mortalitat del 95,5%  en 
les zones tractades front al 5,8% a les zones no 
tractades.

També s’ha analitzat la persistència del pro-
ducte a les fulles (test ELISA) i s’ha comprovat 
que els residus són gariebé inapreciables als 
10 dies.

Foment de controladors 
naturals

Un altre dels mètodes de control que es va uti-
litzar fa anys però que cada cop està adquirint 
més importància és el foment dels controla-
dors naturals de la processionària, tant ocells 
insectívors com ratpenats. Per aquesta raó, el 
Departament ha iniciat un treball amb el CTFC 
per tal d’analitzar com afavorir la població 
d’aquest tipus de predadors naturals per a 
que ajudin a controlar els nivells d’afectació 
a les pinedes.

S’estan fent parcel·les d’assaig per analitzar i 
comparar els efectes d’incrementar les pobla-
cions d’ocells i ratpenats. En un primer pas 
s’instal·laran caixes niu i caixes refugi i s’ana-
litzaran els seus efectes tant en l’increment 
d’aquestes espècies com en la disminució 
de processionària (Fotografies 8 i 9). També 
s’estudiaran les mesures silvícoles orientades 
a què les pinedes siguin més resistents i resi-
lients a la plaga, basant-se en el principi de 
que una pineda més vital, amb menys estrès 
per competència, sigui més resistent a la 
defoliació de l’eruga, per una banda, i que 
tingui més capacitat de recuperar-se després 
de la defoliació per disminuir la vulnerabilitat 
a altres factors de risc (sequeres o altres insec-
tes), per altra banda. Les actuacions silvícoles 
també aniran encaminades a dinamitzar els 

processos ecològics i fomentar la diversitat al 
bosc, de manera que el sistema forestal sigui 
més actiu i tingui més elements per dificultar 
la proliferació massiva d’un agent plaga com 
la processionària.

Els controladors naturals més eficaços són uns 
insectes que actuen com a parasitoids dels 
ous de la processionària. Enguany s’iniciarà 
un altre treball per analitzar l’aparent pèrdua 
d’eficiència d’aquestes espècies com a con-
trolador natural de la plaga els darrers anys i 
estudiar les raons i les possibles mesures per a 
afavorir-la.

Perspectives: cap a una 
silvicultura preventiva?

Malauradament els escenaris de canvi climàtic 
i l’estructura de les pinedes fan preveure que 
els anys amb nivells de processionària elevats 
continuaran sent freqüents.

A banda d’innovacions tecnològiques (uti-
lització de drons, anàlisi d’imatges Sentinel, 
etc.) i dels resultats dels estudis iniciats, 
també cal esperar que la conscienciació ciu-
tadana i el consens envers els problemes 
que origina la processionària i la necessitat 
d’actuar facin que augmenti la implicació i la 
coordinació de diferents administracions, la 
qual cosa podria fer augmentar també els 
recursos i llur eficiència.

En tot cas, sembla que uns dels eixos d’ac-
tuació més destacats ha de ser la promoció 
d’una silvicultura activa que incorpori criteris 
per augmentar la vitalitat i l’equilibri de les 
masses forestals.

Fotografia 8. 
Caixa niu per rat-
penats

Fotografia 9. 
Caixa niu per 
pàrids.
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RESUM

La jornada combina visita a bosc amb visita al laboratori per tal de contrastar el 
punt de vista dels silvicultors amb el tecnològic i entendre els desajustos que 
es produeixen a Catalunya entre el que ofereixen els nostres boscos i el que 
demanda la indústria dels productes fusters a nivell nacional i internacional.

Primer es visita una repoblació protectora de pi blanc a la Franja de Ponent 
que no ha gaudit d’una gestió òptima. En aquest tipus de masses es poden 
observar multitud de singularitats dels arbres per explicar perquè és important 
tenir peus ben conformats si es vol maximitzar el benefici dels aprofitaments.

Després es visiten les instal·lacions de l’INCAFUST-CTFC al Parc Científic i 
Tecnològic de Lleida. Al laboratori s’exposen els principis bàsics de la tec-
nologia de la fusta i es fa una demostració pràctica per mostrar la capacitat 
resistent de la fusta de pi blanc. Així, es visualitza la gran capacitat resistent 
de la fusta i com les singularitats influeixen sobre les propietats del material. 
Alhora, es realitza una breu introducció del camí a seguir per obtenir el mar-
catge CE a la fusta massissa.

Introducció

El pi blanc, l’espècie forestal més estesa a 
Catalunya amb vora 290.000 ha (PIQUÉ et al., 
2014) i la segona en existències (segons dades 
de l’IFN), presenta una baixa qualitat en la 
majoria de peus, torts i d’escàs creixement, 
que fa que no estigui entre les més aprecia-
des per la indústria. Generalment la fusta de 
pi blanc provinent de l’àmbit continental es 
destina a usos de baix valor afegit, com la tri-
turació i l’embalatge, i es descarta per a usos 
més profitosos.

És una espècie de distribució mediterrània. A 
la península Ibèrica es troba sobretot a la mei-
tat est i també a les Balears, on habita gene-
ralment entre 0 i 1.000 (1.600) m. Prefereix els 
sòls carbonatats, encara que també es troba 
es sòls no carbonatats, així com sobre sòls amb 
guix. Per tenir un desenvolupament adequat, 
el pi blanc necessita una pluviometria de 350-
700 mm/any, encara que d’entre els pins ibè-
rics, és el més resistent a la sequera (pot viure 
en zones amb precipitacions de 200-300 mm/
any), però és sensible a les gelades (BOLÒS, 
2001; RUIZ DE LA TORRE, 2006). 

El pi blanc és un arbre xeròfil i heliòfil de 
talla mitjana que rarament supera els 20-25 
m i que només en condicions molt favorables 
arriba als 30 m. Aquesta conífera presenta 

un sistema radicular que està molt relacionat 
amb el substrat, ben desenvolupat en sòls pro-
funds i poc desenvolupat als rocosos. El seu 
port presenta gran heterogeneïtat i és força 
dependent del seu entorn immediat. Es poden 
trobar individus amb troncs palesament rectes 
i branques d’escàs diàmetre encara que també 
és molt freqüent trobar peus amb troncs 
principals torts, inclinats, bifurcats i plens de 
branques importants.

Els ambients que habita el pi blanc a l’àmbit 
continental, força àrids i amb alta insolació, 
afavoreixen les masses esclarissades i això 
perjudica la rectitud dels troncs ja que la 
competència per la llum no és tan gran com 
en altres espècies. A més, la gran quantitat de 
llum dels ambients que habita potencia el des-
envolupament de branques. En conseqüència, 
el pi blanc tendeix a tenir una conicitat molt 
marcada sobretot en el cas de les estacions 
de baixa qualitat on aquestes condicions de 
creixement són molt més patents i això con-
diciona fortament la seva utilitat tecnològica.
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Antecedents silvícoles de 
les masses de pi blanc de 
ponent

Les masses de pi blanc com les que es troben 
a les terres de ponent sovint provenen de 
repoblacions realitzades al voltant dels anys 
seixanta del segle XX pels serveis forestals de 
l’Estat, amb objectius protectors i també soci-
als, com ara per fomentar l’ocupació local. A 
les darreres dècades, el valor paisatgístic i l’ús 
recreatiu cada cop ha pres més importància, 
sobretot per part de ciclistes i esportistes en 
general. Per altra banda, en termes generals, 
les masses de la zona no han sigut objecte de 
cap intervenció silvícola o aprofitament de 
productes fusters. Així doncs, l’ús productiu 
no ha estat una prioritat i això ha comportat 
una sèrie de conseqüències negatives per a 
aquestes forests. A nivell general, les més des-
tacables són les següents: 

• Elevat risc de propagació d’incendis fores-
tals per excessiva acumulació de biomassa.

• Falta de regeneració i envelliment de la 
massa, fent dependre la seva regenera-
ció exclusivament dels incendis forestals o 
altres pertorbacions naturals.

• Estancament del creixement de la massa 
per una excessiva competència. En casos 
extrems això pot conduir a esvelteses extre-
mes i al trencament de peus en combinació 
amb fortes nevades o ventades importants.

• Major afectació de plagues i malalties per 
acumulació de peus debilitats i de matèria 
morta.

• Pèrdua del valor afegit que podrien tenir 
els productes amb una correcta gestió pels 
defectes en la fusta.

• Pèrdua del potencial com a reservori de 
CO2, ja que el balanç a llarg termini d’una 
massa forestal no intervinguda és zero, tot 
i que les forestacions poden suposar una 
fixació per l’establiment inicial de la massa 
arbrada.

Pel que fa a la massa concreta visitada durant 
la jornada, les dades descriptives són les 
següents (veure Figura 1 i Fotografia 1):

• Municipi: Castellonroi (Osca) i Alfarràs 
(Lleida).

• Règim de propietat: privada i forest en con-
sorci gestionada pel Gobierno de Aragón. 

• Origen de la massa: repoblació als anys 60 
del segle XX.

• Objectiu de la repoblació: protector en 
front l’erosió pels forts pendents.

• Espècie dominant: Pi blanc (Pinus hale-
pensis).

• Forma principal de la massa: regular coetà-
nia.

• Diàmetres de la massa: predominantment 
des de 15 fins a 40 cm.

• Diàmetre quadràtic mitjà (dg) = 13,31 cm.
• Densitat: 2.200 peus/ha aproximadament.
• Àrea basal: 38,9 m2/ha.
• Altura dominant: 15 m.
• Factor de espaiament de Hart-Becking (S) 

(N = 2.200) = 14,21 %.
• Factor de espaiament de Hart-Becking (S) 

(N =1.100) = 22%.
• Coeficient d’esveltesa (e) = 100% zona 

d’elevada fragilitat.
• Ús secundari: El bosc forma part d’un vedat 

de caça on l’espècie cinegètica principal és 
el porc senglar (Sus scrofa).

• Vies de treta: xarxa viària quasi bé nul·la. 
No existeixen vies de treta ni de desembosc.

• Grandària de la parcel·la d’inventari: 20 m 
× 10 m.

La massa ha estat objecte de treballs forestals 
en alguns rodals en els que les soques són 
testimoni de la tallada de dos de cada tres 
peus. Malgrat tot, la gran quantitat de peus 
corbats, abatuts amb esveltesa excessiva o la 
biomassa acumulada evidencien manca de 
gestió.

Donada la situació actual de la massa, seria 
recomanable realitzar actuacions silvícoles 
encaminades a estabilitzar la massa, pro-
moure el seu desenvolupament i vitalitat i 
dirigir la dinàmica natural cap a la madu-
resa i regeneració del bosc, tot assegurant 
la seva persistència. La propera intervenció 
tindria l’objectiu de regular la competència 
i promoure el creixement dels millors peus. 
Donada l’excessiva densitat amb la qual s’han 
desenvolupat els arbres, es recomana realit-
zar una aclarida selectiva mixta per potenci-
ar els arbres de millor qualitat eliminant la 
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competència directa alhora que es rebaixa 
la densitat de manera generalitzada en el 
rodal eliminant els arbres dominats i els de 
port deficient. Per realitzar aquesta actuació, 
caldria dissenyar l’obertura de vies de treta 
que també podrien ser utilitzades per als usos 
recreatius i de caça. Les restes generades, més 
en el cas de desbrancar els canons a dintre del 
rodal, convindria que fossin almenys reduïts in 
situ tallant-los a peces de 0,5 m i evitant acu-
mulacions superiors a 0,5 m d’alçada. La fusta 
generada probablement tindria el destí de 
trituració per les característiques dels arbres 
tallats.

La fusta de pi blanc

Per entendre el potencial fuster i destí indus-
trial de qualsevol espècie, en primer lloc cal 
conèixer les propietats bàsiques de la seva 
fusta. La fusta de pi blanc té les característi-
ques generals de les pinàcies: té la fibra relati-
vament llarga, és tova, està lliure d’extractius 
a banda de la resina i és relativament lleugera 
encara que és pesada en comparació a altres 
pins. Ara bé, en ús estructural presenta la 
particularitat de patir trencaments sobtats de 
tal forma que, sense ser fràgil, té uns trenca-
ments menys dolços que la resta de pins locals.

El color de la fusta d’albeca és blanc i el del 
duramen és rogenc. La fusta d’albeca està ben 
diferenciada. Els anells de creixement estan 
molt marcats, i com a conseqüència del dife-
rent acoloriment de les zones de primavera i 
estiu, en els especejaments longitudinals apa-
reixen els anells formant bandes o línies paral-
leles. La fibra és recta, encara que algunes 
fonts assenyalen que és irregular com a conse-
qüència de la gran quantitat de nusos que té. 
El gra varia de mitjà a gruixut. Presenta canals 
resinífers i la seva olor a resina roman fins i tot 
després de l’assecat. Amb l’assecat en cambra 
poden aparèixer exsudacions de resina, no 
així en les peces que s’han assecat a l’aire o a 
baixes temperatures. La velocitat d’assecat és 
ràpida i presenta riscos en l’aparició de defor-
macions i semes.

La fusta està classificada com de resistència 
mitjana en front a l’acció dels fongs i tèrmits, 
i resistent als corcs (cerambícids, líctids i als 
anòbids) segons la norma UNE-EN 350:2016 
sobre durabilitat de la fusta en front agents 
biològics. La fusta de duramen és moderada-
ment impregnable i la d’albeca és fàcilment 
impregnable. El mecanitzat no presenta difi-
cultat, tot i que es poden produir alguns pro-
blemes quan es treballa amb peces resinoses o 
amb les que presenten nombrosos nusos.

Figura 1. Vista aèria de la forest situada al nord de la 
localitat d’Alfarràs.

Fotografia 1. Bosc de pi blanc de repoblació de 
Castellonroi (Osca).
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Destí industrial dels peus 
en base a la seva qualitat

Un dels factors que condicionen en major 
mesura els tipus d’aprofitament fuster que 
es pot realitzar a les masses forestals és la 
qualitat de la fusta que demanda el mercat. 
En termes generals, es pot afirmar que l’arbre 
ideal per a la indústria fustera compleix els 
següents requisits:

• És vigorós, no té cap símptoma de decaï-
ment, ferides o malaltia. Els defectes com 
podridures o galeries d’insectes malmeten 
sense remei la fusta de serra però tenen 
poca incidència en la fusta per a trituració.

• Té un únic tronc principal recte sense cur-
vatures ni inclinacions i amb poca conicitat. 
Qualsevol desviació de l’eix principal del 
tronc disminueix el rendiment del serrat o 
pot impedir, per exemple, l’ús de l’arbre per 
a la fabricació de pals.

• Les branques són inexistents a la part baixa 
del tronc i són petites a la resta del peu. Els 
nusos són una singularitat molt comuna i 
amb una forta incidència sobre la qualitat 
en productes de serra o xapa.

• El diàmetre s’ha d’ajustar a la capacitat 
de la maquinària instal·lada a la indústria 
i ha de complir amb els requisits dimen-
sionals del producte. Els diàmetres petits 
limiten el rendiment i/o impossibiliten la 
fabricació de certs productes, mentre que 
els diàmetres grans fan els arbres inviables 
de processar en determinades instal·lacions 
industrials no especialitzades.

• Les característiques generals dels teixits lle-
nyosos de cada espècie s’han d’adequar als 
requeriments tecnològics de cada producte 
fuster. Cal tenir en compte que la variació 
de la densitat és notable entre espècies, 
també ho fa la duresa, la composició quí-
mica, l’estabilitat dimensional amb el canvi 
d’humitat o les propietats mecàniques, així 
com les consideracions estètiques. Espècies 
dures desgasten excessivament les eines de 
tall, per a usos estructurals es prefereixen 
espècies resistents i de fibra recta, mentre 
que les espècies amb gran contingut d’ex-
tractius són apreciades pels seus tanins, la 
fusta excessivament nerviosa es descarta 
per a fusteria o ús estructural, etc.

Aquests criteris, exposats aquí de forma molt 
concisa, es poden consultar a la Guia dels 
criteris de classificació de la fusta en peu de 
Catalunya editada pel Centre de la Propietat 
Forestal (CORREAL, 2017). Aquesta eina expli-
ca a quin o quins destins industrial es pot 
destinar cada arbre en funció de l’espècie, les 
característiques morfològiques i sanitàries del 
tronc.

Per la seva banda, el pi blanc, especialment el 
de l’àmbit continental, és una espècie que no 
sol presentar les característiques dimensionals 
ni de qualitat per al desenrotllament degut a 
la mala qualitat dels troncs, associada aquesta 
a la baixa qualitat d’estació. De fet, és el pi 
que és capaç d’habitar les estacions de pitjor 
qualitat d’entre tots els pins de la península 
Ibèrica. Es desenvolupa en ambients molt 
assolellats, càlids i amb fort estiatge però 
també suporta hiverns relativament freds. 
Per tant, com que les masses de pi blanc que 
creixen en estacions limitants tendeixen a ser 
menys denses que les d’altres, el port dels 
peus presenta més branques i el tronc sol ser 
menys recte. Si bé es poden trobar individus 
amb una bona conicitat, l’espècie en gene-
ral presenta un port amb un tronc principal 
força menys rectilini que la resta de pins. Una 
altra conseqüència d’aquestes condicions de 
creixement tant magres són uns creixements 
del diàmetre el tronc i en alçada sovint força 
minsos que limiten de forma molt important 
la geometria dels productes que es poden 
obtenir d’un roll.

Històricament, els millors arbres de les millors 
masses s’han emprat en construcció, fusteria, 
petites embarcacions o travesses de tren, però 
actualment la major part de la fusta s’empra 
en la fabricació de caixes i embalatges, en el 
millor dels casos, o per a llenya i trituració. El 
pi blanc també ha estat utilitzat en l’obtenció 
de resines, essent aquest tipus d’aprofitament 
relativament important tot i que menys pro-
ductiu que en el cas del pinastre o pi marítim.

Ara bé, tenint en compte els factors esmen-
tats, el tipus d’indústria de la fusta implantada 
a Catalunya i el desenvolupament normatiu 
vigent, actualment el pi blanc del país només 
es pot destinar a la trituració per a biomassa, 
per a fusteria o per fabricar embalatges com 
palets o gàbies.

Per altra banda, cal que tenir en compte que 
tot i ser possible l’ús en fusteria, existeixen 
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fustes més avantatjoses que es poden trobar 
en abundància al circuit comercial. Quelcom 
semblant passa quan es vol emprar per a xapa. 
Tot això explica perquè el pi blanc habitual-
ment s’aprofita poc o bé es destina a tritura-
ció o s’empra per fabricar embalatges.

La tecnologia de la fusta

Al llarg de la història la utilització de la fusta 
es va basar en el coneixement tradicional del 
material. Els coneixements en el camp de la 
construcció passaven de mestres a aprenents 
i les obres d’enginyeria es confiaven, essenci-
alment, en l’experiència obtinguda a les cons-
truccions prèvies. Les solucions constructives 
que s’adopten es repeteixen sistemàticament 
arreu sense una veritable optimització dels 
recursos. Això contribueix també a que sovint 
els ponts, esglésies o fortificacions d’èpoques 
històriques passades són semblants entre ells.

Amb l’arribada de l’enginyeria moderna se 
supera aquesta metodologia de treball i es 
desenvolupen mètodes de càlcul complexos 
que només són aplicables si es coneixen amb 
exactitud les característiques físiques i mecà-
niques dels materials emprats a les obres 
d’enginyeria. Per tant, si es desconeixen les 
propietats d’un material, un tècnic no pot 
projectar amb ell i en conseqüència l’abando-
na en la realització dels seus projectes. Aquest 
ha estat un dels mals que ha patit la fusta de 
Catalunya al llarg de la segona part del segle 
XX, en el que s’ha vist relegada a un paper 
molt secundari respecte al formigó o l’acer.

La Tecnologia de la Fusta és la ciència que 
s’encarrega del coneixement de l’estructura, 
propietats i característiques de processament 
de la fusta i l’aplicació d’aquest coneixe-
ment per a processos industrials; incloent la 
utilització de la fusta i el disseny, producció, 
fabricació, o reconstrucció dels productes de 
fusta. Per tant, la tecnologia de la fusta és la 
disciplina encarregada d’aportar valor afegit 
a la fusta i sense la seva aplicació no és pos-
sible ser competitiu en el món globalitzat del 
segle XXI.

El laboratori de tecnologia de la fusta de l’Ins-
titut Català de la Fusta (INCAFUST) que té el 
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) 
al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari 

de Lleida (PCiTAL) és una instal·lació pione-
ra a Catalunya en la que s’han realitzat les 
primeres caracteritzacions tecnològiques de 
la fusta del país. Concretament, des de l’any 
2006 s’han determinat les propietats físiques, 
mecàniques i resistents de quinze espècies 
locals per a que puguin ser emprades en 
fusteria i estructures. El recull d’aquestes pro-
pietats es pot consultar a la Guia de la fusta 
de les espècies forestals de Catalunya (GENÉ, 
2015).

Ús estructural de la fusta 
de pi blanc

Des de l’u d’octubre de 2012, moment en què 
el marcatge CE per a les bigues de fusta mas-
sissa fou finalment obligatori, no és possible 
emprar fusta de pi blanc en estructures tal 
com es feu en el passat. Això és degut a que la 
fusta local de pi blanc no està caracteritzada i 
això fa impossible disposar d’aquest segell de 
qualitat obligatori per a materials instal·lats 
permanentment en obres de construcció.

Això no significa que la fusta no pugui ser 
apta per a aquest ús. De fet, es poden trobar 
força edificacions antigues on aquesta espè-
cie es va emprar en elements estructurals. En 
aquest sentit, els estudis de caracterització 
resistent duts a terme per l’INCAFUST confir-
men el potencial estructural d’aquest pi local.

La fusta de pi blanc és relativament més densa 
que la d’altres pins, per tant, aplicant la dita 
que afirma que les propietats mecàniques 
de la fusta milloren a mesura que aquesta 
és més pesada, és lògic pensar que la fusta 
de pi blanc ha de tenir propietats superiors 
a la resta. Ara bé, les propietats no només 
milloren amb la densitat sinó amb la rectitud 
i característiques fisiològiques de la fibra i la 
incidència de les singularitats com nusos, bos-
ses de resina, etc. En conseqüència, la fusta 
dels arbres que tenen una conformació pobra 
acaba tenint una qualitat molt inferior a la 
d’altres arbres d’espècies amb un port gene-
ralment més noble.

Amb tot, estudis recents realitzats pel Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya al laboratori 
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de l’INCAFUST han demostrat que les bigues 
de pi blanc de bona qualitat tenen una resis-
tència superior a la d’altres pins peninsulars. 
Ara bé, també s’ha de dir que en un estudi 
previ els resultats van ser molt decebedors ja 
que les bigues que es van assajar tenien una 
qualitat molt deficient. Tot i això, en ambdós 
casos el pi blanc va demostrar un comporta-
ment molt rígid assolint trencaments més vio-
lents que la resta d’espècies quan s’arribava a 
la càrrega de ruptura (Fotografia 2). Aquest 
comportament no descarta aquesta espècie 
per a ser emprada en usos estructurals, però 
és un exemple de perquè és necessari discri-
minar cada un dels elements en funció de la 
quantitat i tipologia de les seves singularitats 
(nusos, clivelles, desviació de la fibra, etc.).

Un dels procediments que de forma continua-
da es realitza al laboratori és la determinació 
de la classe resistent de lots de fusta de diver-
ses espècies. Per a fer-ho cal assajar a flexió ele-
ments estructurals de longitud igual a divuit 
vegades el seu cantell segons les especifica-
cions de la norma UNE-EN 408:2011+A1:2012 
(Figura 2) i aplicar el procediment estadístic 
de càlcul recollit a la UNE-EN 14081-1:2016. 
Seguint aquesta metodologia, s’ha observat 
que el pi blanc seleccionat seguint els criteris 
de classificació visual de la norma espanyola 
UNE 56544:2011, se li pot arribar a assignar la 
classe resistent C30.
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