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Aquesta XXXIX edició de les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera ha estat 
l’edició del retrobament. Hem tornat a les Jornades presencials (i quines ganes en 
teníem tots plegats!) després de fer-les on-line durant els darrers dos anys i ens hem 
retrobat parlant sobre boscos i des dels boscos amb tots vosaltres. Val a dir que la 
comoditat de la “connexió” telemàtica ha obert la participació a moltes persones, però 
és ben cert que bona part de l’esperit de les Jornades basat en el diàleg, l’intercanvi 
d’experiències i les discussions a bosc quedava molt trencat per la distància i la fredor 
de les pantalles.

Per tant, primer de tot estem molt contents de poder recuperar el format presencial 
original i en segon lloc, estem molt satisfets de la resposta de propietaris, silvicultors, 
tècnics, gestors forestals, empreses forestals, escoles de formació forestals, que han 
retornat també amb moltes ganes de participar, dialogar, exposar les seves inquietuds 
i experiències i sobretot de gaudir de cada Jornada. Aquest any hem parlat de la valo-
rització de la llenya d’alzina i dels diferents models d’explotació d’aquestes masses, 
de plagues forestals, de populicultura (gestió i producció del pollancre), dels servies 
ecosistèmics (carboni, aigua i biodiversitat), les treballs a fer en zones cremades, de 
la seguretat en els treballs forestals, de micosilvicultura (gestió forestal orientada a 
la producció de bolets), d’aplicacions per a la gestió forestal per a dispositius mòbils 
i de la il·lusió i compromís en la valorització del suro català. Tot plegat, un conjunt de 
temes d’actualitat que, vista la participació al llarg de les diferents Jornades, podem 
dir que hem assolit l’objectiu pel qual, les Jornades Tècniques Silvícoles han de ser 
un puntal de suport a la gestió forestal sostenible, en un moment clau i ple de reptes 
en què la situació del mercat de la fusta, de la disponibilitat de treballadors forestals, 
de les afectacions del canvi climàtic sobretot de plagues i malures, fan que la gestió 
forestal passi per moments ben complicats i amb grans dificultats. Davant de tots 
aquests reptes, des del CFC seguirem organitzant les Jornades Tècniques Silvícoles 
Emili Garolera amb la mateixa il·lusió i perseguint els mateixos objectius, mirant 
d’acompanyar als propietaris i gestors forestals en la proposta d’alternatives i soluci-
ons per a la millora i dinamització de la gestió dels nostres boscos.

I per seguir organitzant aquestes Jornades no podem escatimar agraïments a institu-
cions, entitats, administració, centres de formació forestal, col·lectius professionals 
i empreses que fan possible l’edició any rere any d’aquestes trobades del sector 
forestal i punt de trobada de propietaris, silvicultors, gestors i tècnics forestals. 
A tots us esperem en la propera edició, l’edició dels 40 anys ininterromputs de 
Jornades Tècniques Silvícoles!

Josep M. Tusell
Responsable tècnic del CFC i co-coordinador de les Jornades

Consorci Forestal de Catalunya

XXXIX JTS 
EMILI GAROLERA
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criteris de conservació de la 
biodiversitat en un alzinar 
i la seva cadena de valor
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i la seva cadena de valor. A: Tusell, JM., Beltrán, M., Cases, G. (eds.). XXXIX Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera. Pp: 6-17.

RESUM _ Existeixen models, àmpliament coneguts i utilitzats, de gestió forestal sostenible i mul-
tifuncional que a part de l’objectiu productiu, també tenen en compte la funció ambiental que ofe-
reixen els boscos (com és la conservació de la biodiversitat). Actualment no existeixen directrius 
de gestió específiques i consensuades per integrar plenament la conservació de la biodiversitat 
en les estratègies de gestió forestal. Amb l’objectiu de definir aquestes directrius, el 2018 es va 
posar en marxa el projecte Life Biorgest, a través del qual s’han implementat models innovadors 
de gestió forestal per conservar i fomentar la biodiversitat.

La jornada inclou dues visites: la primera en un alzinar pur on s’hi va fer un aprofitament de llenya, 
integrant criteris de conservació de la biodiversitat; i la segona a una serradora de llenya, on s’ha 
vist com es realitza el processat, transport i venta de la llenya.

Pel que fa a l’alzinar pur es visiten dos rodals demostratius del projecte Life Biorgest: un gestionat 
en base a un model de referència i l’altre amb criteris de gestió naturalística. En aquest article es 
descriuen els detalls tècnics dels models de gestió implementats, amb la descripció i quantificació 
de les actuacions realitzades.

Introducció

L’alzina (Quercus ilex) és una de les espècies 
amb més representació a Catalunya. Segons el 
Mapa Forestal d’Espanya de 2016, els boscos 
dominats per aquesta espècie ocupen més de 
280.000 ha (de les quals un 44% serien masses 
mixtes dominades per l’alzina).

L’aprofitament de l’alzina ha estat intens fins als 
anys 60 del segle passat, abans de l’ús massiu 
dels combustibles fòssils, i, tradicionalment, la 
gestió ha estat de bosc menut, amb gran quanti-
tat de peus de rebrot. Aquest tipus d’explotació 
fa que, avui dia, els boscos d’alzina estiguin lluny 
de l’estructura típica dels alzinar madurs, amb 
arbres grans. 

Les particularitats de la fusta d’alzina (densa, 
amb moltes calories per unitat de volum, que fa 
que cremi lentament i sostingudament) fa que 
sigui molt apreciada com a combustible i que, 
donat els pocs requeriment tecnològics, aquest 
sigui el seu principal destí. Altres destins més 
minoritaris a casa nostra, però que poden tenir 
cert interès econòmic, són la serra en massís 

per a peces i el conegut “quadradillo” destinat a 
parquet o d’altres usos.

A banda de la producció de llenya i fusta, els 
boscos d’alzina ofereixen altres funcions, com 
són la social i l’ambiental (protecció del sòl, 
regulació hidrològica, captació de carboni...). 
A l’hora de gestionar el bosc, cal prioritzar 
una d’aquestes funcions, tot garantint un nivell 
adequat de la resta. Aquest equilibri entre els 
aspectes ambientals, econòmics i socials és 
l’objectiu de la gestió forestal multifuncional, la 
qual integra l’aprofitament sostenible del bosc 
i la conservació de la biodiversitat, la qualitat 
paisatgística i la resta de serveis ecosistèmics.

Existeixen models de gestió sostenible i multi-
funcional àmpliament coneguts i utilitzats que 
integren alguns criteris de conservació de la 
biodiversitat i codis de bones pràctiques. Malgrat 
tot, actualment no existeixen directrius de gestió 
específiques i consensuades per integrar plena-
ment la conservació de la biodiversitat en les 
estratègies i instruments de gestió forestal.
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En aquest context, a finals de l’any 2018, repre-
sentants de la propietat forestal, administra-
cions i institucions de l’àmbit de la recerca, la 
conservació i la gestió forestal van iniciar el 
projecte Life Biorgest. Aquest projecte té com a 
objectiu definir i parametritzar mesures especí-
fiques que millorin els resultats pel que fa a la 
biodiversitat (tant de fauna com de flora) dels 
boscos mediterranis, de manera que es puguin 
incorporar a la gestió de les finques forestals.

Per aconseguir aquest objectiu, primerament 
es van identificar els principals indicadors de 
maduresa i de complexitat estructural relaci-
onats amb la biodiversitat i especialment amb 
la fauna especialista forestal. Es va establir un 
conjunt de rodals demostratius en masses de 
Pinus halepensis, Quercus ilex i altres Quercus 
submediterranis localitzats en espais naturals 
mediterranis de Catalunya i Occitània, on es van 
fer actuacions forestals d’implementació de 
models innovadors, amb mesures específiques 
per a la millora de la biodiversitat.

Models de gestió 
implementats als rodals 
amb objectiu preferent de 
producció

Als rodals demostratius del projecte Life 
Biorgest, amb objectiu preferent de producció, 
s’han aplicat dos tipus de models de gestió 
multifuncional: la meitat dels rodals s’han gesti-
onat seguint un model de referència a nivell de 
massa, dels models actualment disponibles en 
les Orientacions de Gestió Forestal Sostenible 
de Catalunya (ORGEST); i l’altra meitat seguint 
un model de referència a escala d’arbre, obtin-
gut a partir de l’aplicació dels principis de la 
silvicultura naturalística o propera a la natura.

Models de referència a nivell de 
massa

Les ORGEST constitueixen un conjunt d’eines 
tècniques d’ajuda a la gestió forestal i tenen 
com a objectiu servir de suport a la presa de 
decisions a les diferents fases de la planificació 
forestal operativa. És un projecte “viu”, que es 

Taula 1. Models de gestió per a la producció-prevenció d’incendis en alzinars.

Menú de MODELS per a masses pures d’ALZJNA (Quercus ilex subs. ilex)

Tipologia 
fotestal

Risc 
d’incendi Objectiu preferent Estructura Característiques 

del model

QiiLIT_A
QiiMUN_A

Baix o alt Producció
Irregular Tallades de 

selecció Qii01

Regular Torn curt Qii02
Baix Producció a llarg termini

Regular Torn llarg Qii03
Alt Augment resistència al foc i 

producció a llarg termini

QiiLIT_B
QiiMUN_B

Baix o alt Producció
Irregular Tallades de 

selecció Qii04

Regular Torn curt Qii05
Baix Producció a llarg termini

Regular Torn llarg Qii06
Alt Augment resistència al foc i 

producció a llarg termini

QiiLIT_C
QiiMUN_C

Baix Producció a llarg termini
Regular Torn llarg Qii07

Alt Augment resistència al foc i 
producció a llarg termini
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vol mantenir actualitzat i ampliar a mesura que 
es desenvolupen noves eines de gestió forestal 
multifuncional de caire operatiu o de diagnosi.

D’entre els diferents manuals disponibles actu-
alment, els manuals de gestió per espècies 
principals descriuen la silvicultura a aplicar i 
quantifiquen de manera aproximada l’evolució 
dels principals paràmetres dasomètrics a escala 
de rodal/unitat d’actuació. La Taula 1 mostra el 
menú de models per a les masses pures d’alzina 
(Vericat et al., 2011), d’entre els quals s’ha triat 
per fer servir com a models de referència a 
nivell de massa per als rodals demostratius del 
Life Biorgest.

Model de referència a escala 
d’arbre

La silvicultura propera a la natura busca apro-
fitar al màxim les dinàmiques i els proces-
sos naturals per produir béns i serveis amb 
la menor intervenció possible, tot avaluant el 
paper de cada arbre i sempre tenint present 
l’eficiència econòmica de la gestió. Es regeix per 
un conjunt de principis (ProSilva Europe, 2012), 
d’entre els quals en destaquem:

– Consideració individualitzada dels arbres i 
petits grups segons el seu paper al bosc i el 
seu potencial futur.

– Manteniment de coberta arbrada permanent.
– Producció de menys arbres però de millors 

dimensions i de major qualitat.
– Assoliment de regeneració, poda i selecció 

natural.
– Heterogeneïtat d’estructura i composició com 

a resultat de la gestió individualitzada per a 
una millor adaptació a les microestacions.

– Reducció al mínim de la intensitat de les 
actuacions, amb l’eficiència econòmica com a 
principal criteri.

Aquest tipus de silvicultura no predetermina 
una estructura objectiu ni se segueixen esque-
mes d’evolució a llarg termini, sinó que emfa-
titza en l’observació de les dinàmiques de la 
massa i la funció i el valor actual i futur de cada 
arbre al bosc per prendre les decisions de ges-
tió operativa. Com a conseqüència de l’aplicació 
en el temps d’aquesta silvicultura, el rodal evo-
luciona cap a una estructura heterogènia amb 
més diversitat i complexitat.

Beltrán et al. (2021) presenten una síntesi per 
a l’aplicació a les coníferes del Pirineu. Aquesta 
publicació facilita la descripció conceptual de la 
gestió a aplicar als alzinars pel que fa a la modu-
lació dels processos naturals en funció de l’es-
tructura i l’estat de desenvolupament del rodal. 
Tot i ser un enfocament de la silvicultura amb 
llarga tradició a Europa, l’aplicació al context 
mediterrani encara està en procés d’adaptació 
i experimentació. S’espera que el coneixement 
adquirit amb el Life Biorgest serveixi per avan-
çar en aquesta definició mediterrània de la silvi-
cultura basada en processos naturals.

Mesures específiques de 
conservació i millora de la 
biodiversitat

Per potenciar la conservació i millora de la bio-
diversitat, és a dir, millorar la capacitat d’acolli-
da de l’hàbitat per als diferents organismes bio-
lògics presents o que es poden desenvolupar, en 
el disseny i execució de les actuacions silvíco-
les s’afegeixen diferents mesures o actuacions 
específiques, principalment focalitzades en:

– Afavorir la diversificació d’estructures, d’es-
pècies i genètica. S’afavoreixen els arbres 
provinents de llavor,  les espècies esporàdi-
ques i les que presenten flors o són produc-
tores de fruits carnosos.

– Retenir elements clau al llarg del temps. 
Es mantenen al rodal els arbres més grans, 
els portadors de microhàbitats rellevants i 
representatius de tots els grups i també els 
arbres morts, en peu i a terra.

– Generació de fusta morta. En funció de l’estat 
de desenvolupament del rodal i la presència 
actual de fusta morta, es genera fusta nova 
a cada intervenció per disposar de diferents 
estadis de descomposició de manera gradual 
i sempre en arbres de Dn ≥20 cm.

Per poder determinar quines són les mesures 
més adequades i el grau d’intervenció en cada 
rodal concret fem servir l’Índex de Biodiversitat 
Potencial (IBP) (Baiges et al., 2019, Emberger et 
al. 2020), que és una eina aplicada també en des-
envolupament al context mediterrani. L’IBP es 
composa de 10 factors estructurals que influei-
xen en la capacitat d’acollir biodiversitat, que es 
poden avaluar de manera senzilla i sense tenir 
coneixement naturalístics específics. D’aquests 
factors, n’hi ha set, que anomenem factors de 
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rodal, sobre els quals la gestió hi té un impacte 
directe: Estructura vertical de la vegetació; 
fusta morta gran en peu; fusta morta gran al 
terra; arbres grans; arbres vius amb dendro-
microhàbitats; espècies arbòries autòctones; i 
espais oberts. Els altres tres són els factors de 
context: la continuïtat temporal del bosc, que fa 
referencia a l’antiguitat de l’ús del sòl com a sòl 
forestal sense alteracions, i a la presència de 
medis aquàtics i rocosos al rodal, que tenen una 
diversitat específica associada.

Aquesta avaluació de l’IBP ens permet identi-
ficar en quins elements hem de parar atenció, 
quan s’intervingui a un rodal concret, per tal de 
conservar-los si hi són abundants o afavorir-los 
si hi són poc presents, actuant-hi de manera 
directa.

Actuació demostrativa a 
dos rodals d’alzina de la 
finca El Bruix

Caracterització dels rodals per 
estimació pericial i IBP

Dos dels rodals demostratius del Life Biorgest es 
troben a la finca privada El Bruix. Aquesta finca 
pertany als municipis d’Arbúcies i Sant Feliu 
de Buixalleu, dins l’EIN Massís del Montseny, i 
està planificada amb el PTGMF número 3173. 
Els dos rodals tenen una superfície d’unes 8 ha 
cadascun (Figura 1). En un rodal (codi GOQip) 
s’hi ha implementat una gestió seguint un model 
de referència a nivell de massa i en l’altre (codi 

Figura 1. Rodals del projecte Life Biorgest a la finca El Bruix, amb la zona control delimitada al centre.
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GpNQip) una gestió basada en la silvicultura 
naturalística. També es va reservar una zona 
com a control (sense actuació).

Per definir l’actuació de cada rodal es va dur a 
terme un inventari per estimació pericial que va 
permetre descriure l’estructura de partida. Es 
tracta d’una massa pura d’alzina amb estructura 
irregular, amb dos pisos continus on s’observen 
peus dominants, codominants i dominats. La 
qualitat d’estació és mitjana i la majoria dels 
peus són joves, amb un diàmetre inferior a CD 
30, i puntualment peus de CD >40. Hi ha pre-
sència de pi pinyer, sureda, castanyer i arboç 
com a espècies acompanyants. Al costat de la 
pista que travessa el rodal hi ha una filera de pi 
insignis. La regeneració és escassa i el matoll té 
una cobertura inferior al 40%, amb una alçada 
mitjana d’1,8 metres.

En paral·lel es va avaluar la capacitat d’acolli-
da de biodiversitat amb l’IBP. A la Figura 2 es 
mostren els resultats de cada factor amb les 
puntuacions de 5 (verd), 2 (groc), 1 (taronja) i 0 
(vermell). Representat en percentatge, el poten-
cial d’acollida de biodiversitat abans de l’actu-
ació era del 56% (GOQip) i del 42% (GpNQip) 
respecte al màxim (potencial mig).

Itineraris de gestió per a la 
producció de llenya i la integració 
de la biodiversitat

A partir de les dades silvodasomètriques i els 
resultats de l’IBP, s’estableix una descripció 
detallada de les actuacions a realitzar en cada 
rodal i els paràmetres silvícoles finals de con-
trol, que són els itineraris de gestió. La Taula 2 
mostra el detall de les actuacions implementa-
des i la Taula 3 mostra les principals variables 
dasomèriques abans i després de l’actuació 
obtingudes a partir d’unes parcel·les perma-
nents de seguiment.

Figura 2. Representació de la puntuació dels 10 factors que composen 
l’IBP del rodal GOQip. (esquerra) i del rodal GpNQip. (dreta).
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Taula 3. Dades dasomètriques abans i després de l’actuació silvícola als rodals d’alzina GOQip i GnPQip.

 N 
(peus/ha)

AB 
(m2/ha)

Dn 
(cm)

Ho 
(m)

H 
(m)

AB mor-
ta en peu 
(m2/ha)

Fusta mor-
ta al sòl 
(m3/ha)

Cober-
tura 

matollar 
(%)

Alçada 
mitjana 
matollar 

(m)

GOQip

Abans 
actuació 1.390 33,8 18,1 13,3 9,6 1,2 1,27 40 1,7

Itinerari 
planificat

Peus a 
extreure: 
590 – 690

AB a 
extreure: 

10,14 
(30%)

CD a 
extreure:  
CD 15-25

- - >1,2 1,27 Baixar a 
30 <1,3

Resultat 
final 
després 
actuació 

891 23,2 18,8 12,5 9,7 0 4,81 30 <1,3

GpNQip

Abans 
actuació 1.379 35,8 18,2 13,7 10,4 1,1 2,48 20 1,8

Itinerari 
planificat

Peus a 
extreure: 

300

AB a 
extreure: 

10,74 
(30%)

- - - >1,1 2,48 - -

Resultat 
final 
després 
actuació 

1.050 28,7 18,7 13,5 10,5 0,8 0,99 20 1,8

Taula 2. Actuacions implementades als rodals d’alzina GOQip i GpNQip.

GOQip

Model de referència: Qii04. 

Tallada de selecció: Tallada d’adaptació a un model irregular, rebaixant la Fcc per pro-
moure l’entrada d’una nova classe edat. La tallada se centra en els peus dominats i en 
les classes d’edat més abundants (CD 15-25), de manera que es mantinguin els peus més 
estables i vitals de les 2 cohorts ja existents.

Estassada selectiva: Eliminar el matoll amb alçada >1,3 m per la base, garantint una 
cobertura mínima del 30%.

Retenció d’elements clau: Cal assegurar la retenció al rodal d’un nombre significatiu de 
peus d’alzina dels diàmetres més grans (mínim 5 peus/ha), i mantenir els individus d’es-
pècies minoritàries, tenint cura de no perjudicar-los en la tallada, i aquells amb presència 
d’algun microhàbitat singular (Fotografia 1).

Generació de fusta morta: Mantenir uns 4-5 peus de CD >30 tallat a terra. No s’anellen 
pins per risc de caiguda sobre vial.

GpNQip

Selecció d’arbres de futur i regulació de la competència: Tallada selectiva sobre uns 
300 peus/ha de futur, que seran preferentment alzines de llavor i els millors individus 
de les espècies minoritàries (p.e. cirerers). Propera intervenció als 8-10 anys. Marcatge 
complet del rodal (Fotografia 2). Objectiu extreure 1-2 competidors per arbre de futur. 
AB màxima a extreure del 30%.

Retenció d’elements clau: Retenir un mínim de 5 arbres majors/ha i aquells amb presèn-
cia d’algun microhàbitat singular.

Generació de fusta morta: Mantenir un mínim de 4-5 peus de CD > 30 tallat a terra. No 
s’anellen pins per risc de caiguda sobre vial.
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Rendiment de l’actuació

Després de realitzar l’estassada, tallada i desem-
bosc (Fotografia 3), la propietat informa que del 
rodal GOQip han sortit 950 t per a llenya i 50 t 
per a altres usos, i del rodal GpNQip han sortir 
800 t per a llenya. Això és equivalent a unes 
118 t/ha de llenya i unes 6 t/ha d’altres destins 
del rodal GOQip i unes 100 t/ha de llenya del 
GpNQip, més el volum que es deixa al rodal en 
forma de fusta morta a terra.

Fotografia 1. Microhàbitat observat en un peu d’al-
zina, el qual es reté sense tallar durant l’actuació.

Fotografia 2. Marcatge realitzat en el rodal on 
posteriorment es va aplicar una gestió propera a 
la natura. S’observa una alzina marcada amb un 
punt blanc com a arbre de futur i diverses alzines 
marcades amb una ratlla vermella per ser tallades.

Fotografia 3. Troncs desemboscats i apilats a peu 
de pista, preparats per al transport.
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Processat, transport i 
venda de la llenya d’alzina

Mercat de la llenya a Catalunya

La producció de llenya a Catalunya, segons 
dades del Centre de la Propietat Forestal i de 
la Direcció General d’Ecosistemes Forestals 
i Gestió del Medi recollides per l’Observatori 
Forestal Català, en els últims 25 anys ha mantin-
gut un augment constant, incrementant fins a un 
63% del total des de 1997 i destacant el pic més 
alt l’any 2015 amb una producció de 289.770 
tones. Posteriorment el mercat s’ha estabilitzat 
amb valors propers a les 250.000 tones, recu-
perant els valors anteriors a 1990 (Figura 3).

Respecte a les espècies més aprofitades, l’alzina 
i el roure representen més de la meitat de la 
producció. En els últims anys la tendència, per 
aquestes dues espècies, ha anat a l’alça fins a 
arribar al 70% del total de llenya aprofitada.

La Figura 4 mostra l’evolució del preu de la lle-
nya, amb tendència a l’alça, dels últims 20 anys 
(2001 – 2021) segons dades mitjanes recollides 
per l’Observatori de la biomassa per les dife-
rents espècies.

Actualment, segons la Llotja de Vic i la llotja de 
Girona, a Catalunya el valor de la llenya d’alzina 
oscil·la entre els 70-80 €/t, la de roure 50-65 €/t 
i la de faig a 50€/t, preus posats a fàbrica. Tot 
i així, el preu pot variar segons la procedència 
de la fusta, degut a l’oferta i demanda de cada 
zona.

Figura 4. Preu de la llenya a Catalunya (2001-2021). Dades de l’Observatori de la biomassa.

Figura 3. Producció de llenya a Catalunya (1988 - 2020). Dades de l’Observatori Forestal Català.
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La serradora Riudecòs

La serradora Riudecòs està situada a la zona del 
Montseny-Guilleries, entre els municipis de Sant 
Hilari Sacalm i Arbúcies. El principal producte 
comercial és la llenya d’alzina, tot i que també 
proveeix d’altres espècies com el roure, el faig 
o el freixe. La llenya es classifica principalment 
pel seu nivell de duresa. Les fustes dures són les 
més utilitzades per a les llars de foc gràcies al 
seu alt poder energètic i durabilitat. Les fustes 
toves es destinen principalment per encendre el 
foc degut a la seva ràpida combustibilitat.

Les fustes dures provenen d’arbres de crei-
xement lent, normalment frondoses, i la seva 
fusta és més densa, compacta, de combustió 
lenta i acostuma a ser oliosa. En canvi, les fustes 
més toves són aquelles que provenen d’arbres 
de creixement ràpid i, per tant, la seva fusta és 
menys consistent, de combustió més ràpida i 
més resinosa.

Les propietats de la fusta varien segons l’espè-
cie, sent la duresa i el poder calorífic les propi-
etats més preuades en el moment d’escollir una 
fusta per a llenya. La Taula 4 mostra un resum 
de les principals fustes del mercat i les seves 
propietats.

Actualment, la serradora Riudecòs disposa 
d’una línia de processat per a llenya a les seves 
instal·lacions, que compten amb una bàscula i 
els patis amb cobertes (Fotografies 4 i 5). Com a 

maquinària principal empra un tractor forestal, 
una serra, una estelladora i un manitou.

El seu procediment per la transformació de la 
fusta és el següent:

1. Arribada de la fusta. La fusta arriba a les 
instal·lacions acabada de tallar, és a dir, en 
verd, amb unes dimensions de 2 - 2,5 metres 
de llarg.

2. Pesat de la fusta. La mesura del pes (tones) 
de la fusta verda es realitza amb la bàscula 
de la mateixa serradora i serveix per corro-
borar el preu total de la compra.

3. Assecat. La fusta verda pot arribar a valors 
del 40% d’humitat. L’assecat consisteix a 
deixar reposar la fusta per així disminuir de 
forma natural la seva humitat. El valor òptim 
per cremar és inferior al 15%, per damunt 
d’aquest, perd el seu poder calorífic degut a 
la dificultat en la seva combustió.

4. Serrat. El procés de serratge consisteix a 
portar la fusta llarga fins a la línia de tallada 
per ser trossejada transversalment amb una 
serra de disc o de cinta (segons els diàmetres 
del tronc). 

5. Estellat. L’estellat serveix per trossejar radi-
alment la peça de llenya. D’aquesta manera 
es pretén reduir el volum, disminuir el temps 
d’assecatge i facilitar el moviment de la fusta 
per al client.

Taula 4. Propietats de les principals fustes comercials a Catalunya. Dades del Centre de Ciència i 
Tecnologia Forestal de Catalunya i del Consorci Forestal de Catalunya.

Espècie Duresa
(mm¯¹)

Densitat verd 
(kg/m³)

Densitat 12% hu-
mitat (kg/m³)

Poder calorífic 
30% humi-
tat (kWh/t)

Alzina 14,3 Molt dura - 960 - 1.045 3.512

Faig 4,0 Semidura 1.000 - 1.200 690 - 710 - 750 3.262

Roure 3,5 - 4,4 Semidura - 670 - 710 - 760 3.279

Pi pinyer 3,5 Semidura - 590 3.558

Pi blanc 2,6 - 3,4 Semidura 1.000 - 1.200 450 - 550 3.354

Pinassa 2,2 Semidura 950 - 1.100 510 - 650 3.504

Castanyer 2,1 Tova 900 540 - 590 - 650 3.425

Pi roig 2,0 Semidura 800 - 950 500 - 520 - 540 3.533

Pollancre 1,2 - 2,6 Tova 700 - 900 420 - 440 - 480 3.167
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6. Emmagatzematge. Consisteix a guardar el 
producte resultant al cobert fins al dia de la 
seva venda (Fotografia 5). Tanmateix, serveix 
com a espai d’assecament per reduir la humi-
tat interna de la peça i millorar el percentatge 
d’humitat òptim per a ser utilitzada. 

7. Venda del producte. Per a la venda del pro-
ducte final, és a dir, la llenya ja processada, 
es carrega en remolcs i seguidament es 
torna a pesar per així calcular l’import total 
de venda.

La serradora Riudecòs utilitza 3 metodologies 
diferents de processat de la fusta (Figura 5), en 
funció de la temporada, tot i així realitzen els 
tres processats segons la demanda.

– En temporada de tardor – hivern (setembre 
– febrer), es realitza el processat en sec (pro-
cessos 1 i 2).

– En temporada de primavera – estiu (març – 
agost), principalment és en verd.

Fotografia 4. Planta de serratge per a llenya a la serradora Riudecós.

Fotografia 5. Pila de llenya a punt per a ser 
comercialitzada.

Arribada de la 
fusta en verd

Arribada de la 
fusta en verd

Arribada de la 
fusta en verd

Procés 1

Procés 2

Procés 3

Pesat a 
bàscula

Pesat a 
bàscula

Pesat a 
bàscula

Assecat

Serrat

Serrat

Serrat

Estellat

Estellat

Estellat

Assecat

Venda en 
verd

Venda 
en sec

Venda 
en sec

Emmagatzematge

Emmagatzematge

Figura 5. Esquemes dels diferents sistemes de processat de la llenya.
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Compra-venda de llenya a la 
serradora Riudecòs

La serradora Riudecòs compra la fusta direc-
tament posada a fàbrica, és a dir, a peu de les 
seves instal·lacions. Normalment és fusta de 
finques properes i acabada de tallar. El preu de 
compra no varia segons si la fusta disposa o no 
de la certificació de gestió forestal sostenible. 
Per aquest motiu la serradora Riudecòs no creu 
necessari comprar fusta certificada, ja que el 
seu client no ho exigeix i, per tant, no creu que 
sigui un requisit per als seus proveïdors. Tot 
i així, moltes de les finques d’on procedeix la 
fusta tenen vigent la certificació PEFC.

Per calcular el preu de la llenya s’ha de tenir en 
compte els rendiments de processat de la fusta. 
Aquests poden modificar-se, ja que depenen 
de múltiples factors (el tipus de procediment, 
el personal, el preu del combustible o de la 
fusta, entre d’altres) que poden fer augmentar 
o reduir el preu final. És per aquest motiu que 
els rendiments desglossats del processat de la 
llenya han estat difícils de calcular

Els volums de fusta processada oscil·len entre 
30 – 40 tones diàries, que equival a unes 3,75 – 5 
tones l’hora. Anualment els rendiments s’esti-
men en unes 11.000 tones. Un 5% del total de 
vendes és al detall i un 95% a l’engròs. El tipus 
de processat es reparteix per parts iguals entre 
venta en verd i en sec.

El producte final ofert al client es pot concretar 
en l’espècie (alzina, roure, faig i/o freixe), les 
mides (30 – 40 – 50 cm de llarg), en verd o sec 
i la tipologia de venda que majoritàriament és a 
granel. A banda, la serradora també obté sub-
productes com les serradures, que generen una 
petita part de benefici per a l’empresa.

La venda de llenya l’exporten principalment 
a l’estranger (sud de França) tot i que en els 
últims anys França ha apostat per la compra 
local. Per aquest motiu i gràcies a l’augment del 
preu de la fusta a Catalunya, poden destinar un 
gran volum per al mercat local (Catalunya).

Agraïments

A Eduard de Ribot (finca El Bruix) i Jordi 
Puigdevall (serradora Riudecòs).

El projecte Life Biorgest disposa d’una impor-
tant contribució financera per part del pro-
grama LIFE de la Comissió Europea i dels 
Departaments de Territori i Sostenibilitat i 
d’Aqricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
de la Generalitat de Catalunya, i la Diputació de 
Girona.

Els socis que formen part del projecte són: el 
Consorci Forestal de Catalunya (CFC), que actua 
de coordinador, el Centre de Ciència i Tecnologia 
Forestal de Catalunya (CTFC), el Centre de la 
Propietat Forestal (CPF), el Centre de Recerca 
Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), el 
Centre National de la Propriété Forestiére 
(CNPF) i la Xarxa per a la Conservació de la 
Natura (XCN).
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Resum _ La caparreta del pi marítim és una plaga que durant els últims anys ha provocat nom-
broses afectacions a les formacions de Pinus pinaster de la Selva i el Maresme. Aquests danys 
sovint incrementen el decaïment de la massa fins a causar la mort dels arbres. Davant d’aquesta 
situació, s’han realitzat una sèrie de treballs que han permès limitar i controlar la seva expansió: 
l’establiment de trampes, que ha permès la seva delimitació i conèixer el cicle d’aquesta plaga; 
la creació d’una línia d’ajuts per a la millora sanitària i recuperació del potencial forestal de les 
masses; disponibilitat de plançons de Pinus pinaster d’una procedència que mostra tolerància a 
la plaga; plantació d’un assaig amb diferents procedències de Pinus pinaster on s’avalua la seva 
adaptació a la zona d’ús.

La jornada ha permès actualitzar l’estat del coneixement de la plaga i les actuacions que es duen 
a terme. Es visiten rodals afectats per la caparreta del pi i d’altres on s’han executat treballs sani-
taris amb l’objectiu de controlar aquesta plaga i també la plantació experimental amb diferents 
procedències de pi marítim per veure la seva adaptació a les nostres condicions.

Introducció

És a partir del 2010-11 quan en les masses de 
pinastre o pi marítim (Pinus pinaster) dels muni-
cipis gironins de la plana selvatana i zones pro-
peres comencen a aparèixer danys significatius 
associats a atacs de diversos agents patògens, 
els quals haurien actuat com a factors terminals 
“executors”. Entre ells, va destacar la presència 
de la caparreta del pi (Matsucoccus feytau-
di Ducasse, 1941 [Hemiptera: Margarodidae]), 
l’eruga perforadora dels pins (Dioryctria splen-
didella Herrich-Schaeffer, 1848 [Lepidoptera: 
Pyralidae]) i finalment dels perforadors (Ips 
sexdentatus Börner, 1776 i Tomicus destruens 
Wollaston, 1856 [Coleoptera: Scolytinae]).

Però els factors “desencadenants” d’aquests 
atacs d’insectes caldria buscar-los molt segu-
rament en les sequeres significatives i repetides 
que s’estaven donant des de principis de segle. 
A Catalunya, l’estiu del 2003 va ser el més càlid 
dels anteriors 100 anys, i també van destacar els 
episodis severs de sequera del 2007-2008. Ara 
bé, també cal tenir en compte l’existència d’uns 
factors previs “precursors”, com per exemple 
poden ser les característiques del sòl, el marc 
de plantació de la massa i l’edat dels pins. És a 

dir, la sinèrgia de tots aquests factors (Figura 
1), negatius pel correcte desenvolupament fisio-
lògic del pi marítim, van provocar un estat de 
debilitat en l’arbre i en la massa, i van permetre 
els atacs d’aquests patògens, comportant la 
mort de molts pins. 

Del 2014 ençà l’estat sanitari s’ha agreujat de 
manera significativa i les inspeccions fetes per 
personal tècnic del Servei de Gestió Forestal 
(DACC) han confirmat la presència abundant de 
M. feytaudi i d’I. sexdentatus. 

Cal recordar també els atacs greus que es 
van documentar a partir del 1958 al departa-
ment francès de Var (Regió Provence-Alpes-
Côte d’Azur), on durant les dècades dels 60s-
70s van quedar afectades unes 120.000 ha, 
i posteriorment a la regió italiana de Liguria 
(1970s-80s), l’illa de Còrsega (1994) i la regió de 
Toscana (1999). A partir del 2000 es detecten 
danys a l’interior de la província de València i 
posteriorment a la Sierra de Baza (Granada), 
on a finals del 2016 es va estimar la mort d’uns 
100.000 pins.



20 |

XXXIX JTS 
EMILI GAROLERA

Estat actual de les actuacions de control i mesures de prevenció de la caparreta del pi marítim (Matsucoccus feytaudi)

A la península es poden trobar unes 10 espècies 
de caparretes associades als pins, destacant els 
gèneres Leucaspis (L. pusilla, L. pini i L. lowi), 
Palaeococcus (P. fuscipennis) i Matsucoccus (M. 
pini i M. feytaudi).

A nivell mundial estan citades unes 40 espècies 
de Matsucoccus, però en l’àrea mediterrània hi 
ha 3 espècies: 

– M. pini que viu sobre Pinus sylvestris, P. unci-
nata i P. mugo.

– M. josephi que viu sobre P. halepensis i P. 
brutia.

– M. feytaudi que viu únicament sobre P. pinas-
ter i està present a Portugal, Espanya, França, 
Itàlia, Marroc, Algèria i Tunísia.

Com reconèixer l’insecte?

Adult-mascle: de 2 mm i amb la típica forma 
d’un insecte alat, amb 2 antenes i 6 potes 
ben desenvolupades (Fotografia 1). L’abdomen 
acaba amb un llarg plomall de pèls blancs que 
el fa molt característic.
Adult-femella: de forma allargada (3-5 mm), amb 
el cos tou, flexible i segmentat, de color marró, 
amb 2 antenes i 6 potes petites, però sense ales 
(Fotografia 1). Desenvolupa un ovisac cotonós 
quan està fecundada i llesta per pondre els ous.
Nimfes: presenta metamorfosi incomplerta. Les 
primeres nimfes (0,5 mm) tenen antenes i potes, 
i són molt mòbils, el que constitueix la fase dis-
persant de l’insecte. El 2n estadi (o cist) viu fixat, 
sense potes, ni antenes, és de color marró fosc, 
amb cutícula dura i de forma subcircular (fins a 
2,5 mm), però variable segons les pressions de 
l’escorça del pi.

Fotografia 1. Mascle adult (esquerra) i femella adulta (dreta).

• Clima mediterrani
• Factors edàfics: sòls oligotròfics/textura sorrenca/baixa capacitat 

retenció aigua/ horitzons profunds compactes?
• Procedències foranes sensibles (Provença-Esterel)PREDISPOSICIÓ

• Edat plantacions (>20 anys)
• Sequera acumulada (>2003)
• Episodis nevada i pedregada (2010)
• Expansió Matsucoccus feytaudiINCITACIÓ

• Patògens secundaris associats: Ips sexdentatus, Dioryctria splendidella, 
Tomicus destruens, etc.

CONTRIBUCIÓ

Figura 1. Factors que expliquen el decaïment en les masses de pinastre.

DECAÏMENT: episodi sostingut de pèrdua de vitalitat  
(decoloració - defoliació - mortalitat) causat per 3 tipus de factors:
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El vol dels mascles pot començar al gener i 
allargar-se fins a maig. Després de l’aparella-
ment, les femelles s’amaguen en les esquerdes 
de l’escorça del pi i poden dipositar fins a 350 
ous dins d’un ovisac cotonós blanc, molt típic i 
fàcil de reconèixer; les primeres nimfes aparei-
xen uns 30 dies després. Aquest estadi larvari és 
la fase mòbil i està considerat com la principal 
fase de dispersió de la plaga. És a dir, quan els 
altres pins no infestats/atacats queden conta-
minats, fet que aconsella limitar el moviment de 
troncs. El vent i alguns animals com els ocells, 
com succeeix amb altres caparretes (com la 
caparreta de l’alzina, Kermes vermilio), són els 
principals agents de dispersió.

Després, aquestes primeres nimfes es fixen i 
s’alimenten del càmbium subcortical (aprofi-
tant les esquerdes de l’escorça), actuant com a 
insecte picador-xuclador. El segon estadi larvari 
no apareix fins el maig, el qual donarà lloc a les 
femelles al mes d’octubre. En canvi, els mascles 
patiran 2 mudes més, passant pels estadis de 
prepupa i pupa (dins d’un pupari blanc típic).

Com reconèixer els 
símptomes, senyals i danys 
associats

Els principals símptomes sospitosos que indi-
carien la presència d’atacs actius de la capar-
reta són el degoteig d’exsudats fins de resina 
(regalims de resina cristal·lina). Però aquests 
exsudats no s’han de confondre amb els exsu-
dats associats als atacs de l’eruga perforadora 
Dioryctria (Fotografia 2), on els regalims són 
de color, ja que la resina apareix barrejada amb 
serradures de l’escorça i càmbium que l’eruga 
consumeix, ni tampoc amb els exsudats asso-
ciats a atacs de fongs de càmbium subcortical, 
com Diplodia i similars.

En canvi, els senyals evidents que indicarien 
atacs de la caparreta són la presència, en l’in-
terior de les esquerdes de l’escorça del pi, de: 

– els típics cists semicirculars, de colors fos-
cos, com gris-negres (nimfes del 2n estadi, 
Fotografia 3), 

Fotografia 2. Gotes de resina provocades per atac de M. feytaudi (esquerra) 
i resinacions provocades per atac de Dioryctria (dreta).
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– els ovisacs cotonosos blancs (femelles amb 
ous, Fotografia 4), i/o 

– els puparis blancs dels mascles (Fotografia 4).

Com a insecte picador-xuclador, provoca danys 
en el pi, com són: 

– les perforacions a nivell de l’escorça interna i 
del càmbium-floema, 

– la ingesta de saba i 
– molt especialment la injecció de toxines sali-

vals durant la seva alimentació

Aquestes accions poden comportar finalment 
l’assecada del càmbium (teixit vital de l’arbre).

Atacs significatius i continuats en el temps de 
la caparreta comporten als pins una pèrdua 
de vigor, clorosi foliar, assecada de fullam i de 
brancam. Finalment, els pins més dèbils són 
susceptibles als atacs de perforadors, especial-
ment Scolytinae (com Ips sexdentatus i Tomicus 
destruens) i Cerambycidae (Rhagium inquisitor) 
i acaben morint (Fotografia 5).

Fotografia 4. Femella amb ous (esquerra) i pupari del mascle (dreta).

Fotografia 3. Nimfes de 2n estadi o cists.

Fotografia 5. Pinastres morts.
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Evolució de la plaga, 
seguiment i control

El DACC, amb la col·laboració del Cos d’Agents 
Rurals, ha vingut utilitzant trampes “delta” amb 
atraients feromonals específics per aquesta 
espècie (sintetitzats per l’IQAC-CSIC), amb la 
finalitat de fer un seguiment de la corba de vol 
dels adults mascle. Aquesta tasca és impres-
cindible per conèixer la fenologia de l’insecte, 
adaptar el seguiment a la climatologia local i 
planificar i establir les limitacions als treballs al 
bosc. A més a més, amb la col·locació d’aques-
tes trampes i el seu seguiment, es pot conèixer 
l’evolució temporal de les poblacions al llarg 
dels anys (dinàmica poblacional) i la seva distri-

bució en els municipis i comarques (presència/
absència i nivell de plaga).

Els estudis realitzats a Catalunya fins a dia 
d’avui permeten afirmar que:

– M. feytaudi està present a les comarques 
del Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el 
Maresme i el Vallès Oriental (Figura 2). El 
nombre de municipis afectats per aquesta 
plaga ha passat dels 32 del 2017, als 69 del 
2022.

– S’ha comprovat l’alta efectivitat de la trampa 
“delta” (Fotografia 6) i la feromona sintetitza-
da per l’IQAC-CSIC, el que permet la captura 
de mascles adults. 

Figura 2. Mapa de distribució de M. feytaudi a Catalunya.
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– S’ha caracteritzat la fase de vol dels mascles 
adults (Figura 3), amb el seguiment periòdic 
de 6 trampes ubicades a Maçanet de la Selva. 
La corba de vol té el seu màxim entre la sego-
na quinzena de febrer i la primera de març, 
segons la meteorologia de l’any. Les captures 
es poden allargar fins al maig (però ja amb 
valors molt baixos). Els mesos en els quals 
les nimfes mòbils estan presents són durant 
març-abril-maig.

– S’ha confirmat la presència de 2 depredadors 
de nimfes: Hemerobius stigma (Neuroptera: 
Hemerobiidae) i Elatophilus nigricornis 
(Heteroptera: Anthocoridae).

Actuacions i mesures de 
control

L’experiència recollida d’altres zones afectades 
per aquest decaïment, apunta, després d’una 
primera fase d’instal·lació de la plaga, a una 
clara davallada en l’estat de vigor dels pins, 
cosa que els fa molt més susceptibles a patir 
atacs d’insectes perforadors, els quals, final-
ment serien els causants de la mort. Un dels 
primers patògens que intervindrien en aquesta 
espiral de decadència del pi marítim seria la 
caparreta Matsucoccus feytaudi.
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Figura 3. Corba de vol dels mascles a Catalunya l’any 2022 (mascles/setmana/trampa).

Fotografia 6. Trampa delta amb feromona per M. feytaudi.
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Com s’ha comentat en la introducció, aquesta 
debilitat dels pins i de la massa s’agreuja amb 
la sinèrgia de diversos factors, com poden ser 
una baixa qualitat del sòl, una gestió silvícola 
deficient/incorrecta i una climatologia/meteo-
rologia adversa pels arbres (altes temperatures, 
baixes precipitacions/humitats, que a la vegada 
són beneficiosos per les plagues). Les fortes 
sequeres estivals dels últims anys i el canvi cli-
màtic no farien més que empitjorar encara més 
aquesta situació de debilitament. 

Amb aquests condicionants, es recomana:

– Realitzar les plantacions d’acord amb els con-
dicionants climàtics (especialment a 20-30 
anys vista, quan semblen ser més sensibles 
els pins) i als factors edàfics que necessita el 
pi marítim, evitant les pitjors estacions. 

– Aplicar unes bones pràctiques silvícoles que 
afavoreixin el vigor i el creixement dels pins, 
amb aclarides selectives i preventives, elimi-
nant els pins amb escorça més fina.

– Limitar el màxim possible el moviment de 
troncs de pi marítim del bosc afectat per la 
caparreta a altres punts, especialment durant 
la fase mòbil de la plaga.

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

El DACC ha confeccionat una Nota Tècnica 
Sobre la Prevenció i Control del Decaïment en 
Masses de Pi Marítim Associat a Matsucoccus 
feytaudi, en la qual es detalla com cal actuar 
segons el grau d’afectació de l’insecte, d’acord 
amb les especificacions següents:

En masses d’alta afectació

Àrees amb més del 20% dels arbres amb símp-
tomes.

Mesures obligatòries:

– Caldrà tallar tot el pi marítim afectat i res-
pectar o seleccionar, segons la densitat, els 
millors peus presents d’alzina, alzina surera, 
pi pinyer i roure. 

– Cal evitar al màxim la generació de ferides i 
si un arbre resulta molt lesionat, s’haurà de 
retirar, degut a que les ferides provocades 
en l’aclarida esdevenen un risc, en augmentar 
la capacitat atraient per als perforadors dels 
arbres ferits i poden esdevenir nous focus de 
cria potencials. 

Recomanacions de gestió forestal:

– La gestió forestal tindrà com a objectiu la 
formació d’un bosc mixt de pi marítim, alzina, 
alzina surera, roure i pi pinyer, segons les 
espècies presents i de com es regeneri la 
massa un cop feta la tallada arreu. 

– Als 10 anys, es realitzaran aclarides sobre 
l’estrat arbori i es deixarà una densitat de 
1.000 peus/ha. Es potenciarà l’alzina, l’alzina 
surera i el roure enfront al pi marítim, degut 
a l’elevat potencial d’aquesta espècie a nous 
atacs biòtics. 

– En el cas que hi sigui present el pi pinyer, es 
recomana deixar-lo com a espècie principal.

Treballs forestals:

– De desembre a març es poden realitzar tre-
balls i acumular fusta al bosc (ambdós inclo-
sos) sempre que a 31 de març tota la fusta de 
més de 10 cm de diàmetre hagi estat retirada 
o triturada. 

– De juny a novembre es poden realitzar tre-
balls forestals (ambdós inclosos), però s’hau-
rà de retirar o triturar tota la fusta de més de 
10 cm de diàmetre en menys de tres setma-
nes, per evitar la propagació de perforadors. 
Si es formen piles de biomassa que hagin de 
romandre en terreny forestal, únicament es 
podrà fer en forma d’estella. 

– En el cas de tallar pins que ja estiguin morts 
i secs, només caldrà trossejar les restes de 
qualsevol diàmetre i deixar-les esteses. 

– La propietat i/o l’empresa que realitza els 
treballs ha de comunicar a les indústries o 
les empreses que treballen amb biomassa 
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que aquesta fusta prové d’una massa forestal 
afectada pels agents biòtics referenciats. 

Prohibició de treballs forestals:

– No es poden realitzar treballs durant els 
mesos d’abril i maig en les masses forestals 
de pinastres afectades, ja que en aquesta 
època es pot afavorir la dispersió de nimfes 
de M. feytaudi. 

– Excepcionalment es podran realitzar treballs 
silvícoles als municipis de molt alta afectació, 
atès que el risc d’expansió o intensificació de 
la plaga és baix en les zones molt afectades 
(Figura 2).

En masses poc o gens afectades

Àrees amb menys del 20% dels arbres amb 
símptomes. 

Recomanacions de silvicultura preventiva: la 
millor mesura preventiva és potenciar arbres 
vigorosos i que tinguin una escorça gruixuda, 
més resistent a la perforació dels insectes. Cal 
realitzar aclarides d’acord a les consideracions 
següents: 

– Les aclarides tindran un clar objectiu de 
millora i s’actuarà sobre els peus dominats 
i dèbils, deixant una densitat final de 750 
peus/ha.

– Caldrà respectar les prohibicions mencio-
nades en el punt anterior de realització de 
treballs durant els mesos d’abril i maig. 

– De juny a novembre (ambdós inclosos) es pot 
treballar, però cal retirar o triturar tota la 
fusta de més de 10 cm de diàmetre en menys 
de tres setmanes. Si es formen piles de 
biomassa i aquestes piles han de romandre 
durant aquest període en terreny forestal, 
únicament podran ser-ho en forma d’estella. 

– De desembre a febrer (ambdós inclosos) es 
poden realitzar treballs i acumular fusta al 
bosc, sempre que abans del 28 de febrer tota 
la fusta de més de 10 cm de diàmetre sigui 
enretirada o triturada.

Característiques i ús del 
material genètic de Pinus 
pinaster per a repoblacions

El pinastre es desenvolupa en sòls silicis i no 
tolera una sequera estival prolongada ni un fred 
intens a l’hivern. A més, el seu interès per la pro-
ducció de fusta per a la fabricació d’embalatge i 
postes ha propiciat plantacions en la comarques 
orientals de Catalunya (la Selva, Gironès, Baix 
Empordà, Vallès Oriental i Maresme), especial-
ment durant els anys 70 i 80. De forma puntual 
també s’ha utilitzat en repoblacions de caràcter 
protector. Es troba també com espècie acompa-
nyant en masses de Pinus pinea, Pinus halepen-
sis, Quercus ilex, etc. 

Característiques genètiques

En el moment de dissenyar una repoblació 
forestal de caràcter productor o protector és 
bàsic determinar el material forestal de repro-
ducció, és a dir, el planter o la llavor(a partir 
d’ara, MFR) de Pinus pinaster que s’utilitzarà. 
D’aquesta manera:

– Per a una repoblació el planter haurà de 
provenir de MFR d’aquelles regions de proce-
dència iguals o homologables climàticament 
a les de la zona d’actuació. Si a més aquesta 
actuació té un caràcter protector el plan-
ter haurà de ser de categories identificada 
(groga) o seleccionada (verda), donat que 
les llavors per produir-lo provenen de boscos 
naturals amb bones qualitats fenotípiques. 

– Per a una plantació amb caràcter productiu 
el planter haurà de ser de categories qualifi-
cada (rosa) o controlada (blava), donat que 
les llavors (o material vegetatiu) per produ-
ir-lo provenen de plantacions seleccionades 
amb bons genotips per a la producció de 
fusta, resina o resistència a alguna malura.  

A Catalunya es localitzen dues regions de pro-
cedència, la C- Litoral Catalán i la B – Sierra 
de Pradell i en el total de l’Estat espanyol 
n’hi ha 28 (Figura 4). Tot i això, no totes són 
vàlides per implantar-les al nostre territori. 
Caldrà determinar per a cada cas la viabilitat 
de les procedències disponibles en el mercat, la 
similitud climàtica, l’objectiu de la plantació i la 
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categoria. D’aquesta manera, i amb l’horitzó de 
canvi climàtic, caldria esperar que procedènci-
es de latituds més baixes i amb precipitacions 
inferiors s’adaptessin millor al nostre clima que 
d’altres situades en zones més humides (com 
les de Galícia). 

Cal tenir en compte que per als plançons amb 
categoria qualificada i controlada el productor 
disposa d’unes recomanacions d’ús per aquest 
material que són útils per triar el material més 

idoni per a la plantació. A més, sigui quina sigui 
la categoria i procedència, caldrà sol·licitar al 
proveïdor el passaport fitosanitari, el document 
del proveïdor i l’etiqueta, documents que garan-
teixen que la planta està lliure de qualsevol 
plaga de quarantena (important en zones on 
hi ha Fusarium) i que la procedència és la que 
s’ha sol·licitat. A Catalunya hi ha dos materials 
de base de la Regió de procedència B – Sierra 
de Pradell, ambdós de categoria Identificada 
(Taula 1). 

Figura 4. Regions de procedència a l’estat espanyol. Font: MITECO.

Taula 1. Nombre de materials de base, categoria i objectiu per a 
Pinus pinaster. Font: Catálogo Nacional de Materiales de Base.

Categoria Nombre de materials de base Objectiu

Identificada De l’ordre de 300
Seleccionada 41 Rodals (Galicia, Sierra de Gredos, Sierra de Guadarrama, 

Meseta Castellana, Montaña Soria-Burgos, Serranía de 
Cuenca, Maestrazgo, Levante, Sierra de Segura-Alcaraz)

Silvicultura 
multifuncional

Qualificada 4 horts llavorers (3 zona de Galicia i 1 a Segovia) Silvicultura 
multifuncional

6 Progenitors de Família (Galicia) Producció de fusta 
i tolerància a B. 
xylophilus

Controlada 4 horts llavorers, tots localitzats a Galicia Producció de fusta

1a. Nord-oest-Costera
1b. Nord-oest-lnterior
2. Serra del Teleno
3. Serra d’Oña
4. Serra de Gata-Hurdes
5. Sota Tiétar
6. Serra de Gredos
7. Serra de Guadarrama
8. Meseta Castellana
9. Muntanya de Soria-Burgos
10. Sistema lbèric Central
11. Rodenals de Molina
12. Regió muntanyenca de Conca
13. Albarrasí

14. Maestrat
15. Serra d’Espadan
16. Llevant
17. Serra de Segura-Alcaraz
18. Moratalla
19. Sierra Almijara-Nevada
20. Sierra Bermeja
A. Benicasim
B. Serra de Pradell
C. Litoral Català
D. La Safor
E. Fuencaliente
F. Serra d’Oria
G. Serrania de Ronda

REGIONS DE PROCEDÈNCIA DE  
Pinus pinaster Ait.
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La qualitat del material

A banda de les característiques genètiques, el 
MFR haurà de complir uns criteris de qualitat 
relatius a la conformació i l’estat sanitari, així 
com criteris d’edat i dimensions.

a) Criteris qualitatius. Són els que fan referèn-
cia a la conformació i estat sanitari. No es con-
sideren plantes de qualitat les que presenten 
algun d’aquests defectes:

– Ferides sense cicatritzar. En el moment de la 
plantació, qualsevol ferida ha d’haver cica-
tritzat. Només s’admetran les ferides de poca 
quantia en ramificacions secundàries origina-
des per la manipulació de les plantes des del 
planter a la plantació. 

– Absència de gemmes susceptibles de produir 
un brot apical.

– Tiges múltiples. S’entén per tiges múltiples 
quan del coll de la planta surten vàries tiges 
susceptibles de desenvolupar-se indepen-
dentment.

– Sistema radicular deformat.
– Signes de dessecació en tija o arrels, rescal-

fament, floridures, podridures o danys cau-
sats per organismes nocius (insectes, fongs, 
rosegadors...).

– Desequilibri entre la part aèria i la part radi-
cular.

– Tiges amb forta curvatura.
– Les plantes que l’arrel principal formi una 

angle igual o inferior a 110º amb la tija.
– Arrels secundàries inexistents o molt ampu-

tades a excepció de les estaquetes que no 
tenen gran desenvolupament radicular. 
L’absència total, no obstant, implica refusar 
la planta.

b) Criteris quantitatius. Són els que fan referèn-
cia a edats i dimensions (Taula 2). Com a norma 
general, s’establirà que la relació part aèria/part 
radicular sigui proporcionada, sent l’alçària de 
la planta igual o inferior a 1,5 vegades la del con-
tenidor i 5 vegades el diàmetre del contenidor.

c) Criteris de cultiu i maneig. Són els que fan 
referència al cultiu i maneig de la planta en 
contenidor. 

Substrat. El substrat haurà de tenir unes carac-
terístiques físiques, químiques i biològiques 
adequades pel cultiu de planta forestal. La poro-
sitat total haurà de ser com a mínim de l’ordre 
del 80%.

Contenidor. El contenidor haurà de complir les 
característiques següents:
– Eficaç dispositiu antiespiralitzant incorporat, 

ja sigui per la forma de les seves parets o per 
la inclusió de determinades guies direccio-
nals.

– Amb parets impermeables a les arrels, de 
manera que aquestes no puguin passar de 
una a l’altra. 

– Sobreelevació suficient sobre el terreny 
(mínim 10 cm) per produir l’autorepicat radi-
cular.

– Que permeti l’extracció fàcil i total del pa 
d’arrels per evitar que es malmeti el sistema 
radicular.

– No seran admissibles aquells sistemes en els 
que part o la totalitat del contenidor s’intro-
dueix en el sòl junt amb la planta.

– El volum mínim serà de 200 cc.

Maneig del cultiu:
– Al final del cultiu el sistema radicular ha 

d’haver format un pa d’arrels compacte que 
permeti un maneig fàcil en el camp i que eviti 
que es disgregui. 

– S’exigirà que la planta tingui una humitat ele-
vada en el moment d’anar a plantació. 

– El transport de la planta haurà d’assegurar 
que aquesta no pateixi forts corrents d’ai-
re, intentant sempre que sigui possible que 
els vehicles siguin de caixa tancada. En cas 
contrari, hauran de portar una malla per pro-
tegir de l’aire. Es farà el més ràpid possible, 
prenent especial cura en les operacions de 
càrrega i descàrrega.

Taula 2. Criteris quantitatius per a Pinus pinaster.  
Font: Reial Decret 289/2003, de 7 de març, sobre comercialització dels materials forestals de reproducció.

Espècie Edat màxima 
(anys)

Alçària 
mínima (cm)

Alçària 
màxima (cm)

Diàmetre mínim del 
coll d’arrel (mm)

Pinus 
pinaster

1 7 30 2
2 15 45 3



29

CONSORCI 
FORESTAL DE 
CATALUNYA

Resultats dels assajos de 
resistència a la caparreta 
del pi (Matsucoccus 
feytaudi) de diferents 
procedències de pi marítim

En el context de l’afectació del pi marítim per la 
caparreta del pi i de les actuacions de control i 
lluita impulsades des del grup de treball també 
s’ha estat treballant en buscar alternatives per 
afavorir la resistència natural o per a la planta-
ció de procedències menys sensibles.

A França ja fa més de 20 anys que van fer 
7 plantacions experimentals a la zona dels 
Maures, entre Marsella i Niça. En totes elles 
hi van plantar 4 procedències: Tamjoute: 470 
arbres, Cuenca: 477 arbres, Var (resistents): 310 
arbres i Var (sensibles): 402 arbres. El personal 
tècnic del Consorci Forestal de Catalunya va 
visitar al 2017 aquesta experiència, en concret la 
plantació de “La Gourre”, realitzada en terreny 
àcid, amb una qualitat d’estació molt pobre. En 
aquesta parcel·la s’avalua l’índex d’afectació de 
Matsucoccus per les diferents procedències, 
l’estat vegetatiu i la conformació dels arbres. 
A més de la bona conformació dels troncs dels 
peus de la procedència marroquina Tamjoute, 
una de les conclusions va ser que aquesta és 
la menys atacada pel Matsucoccus (diferencia 
significativa de la procedència Tamjoute res-
pecte la resta). La Taula 3 mostra els percentat-
ges dels arbres afectats pels diferents nivells 
d’atac per les diferents procedències assajades, 
segons les anotacions del seguiment de l’afec-
tació de l’any 2016. Els criteris d’afectació són:

– Matsu0: no hi ha presència de larves.
– Matsu1: larves esporàdiques.
– Matsu2: larves força freqüents, ben visibles 

però no contínues.

– Matsu3: larves freqüents, es toquen entre 
elles i inclús es troben encavalcades.

– Matsu4: larves molt freqüents amb regalims 
de resina subcorticals.

– Matsu5: larves molt freqüents amb regalims 
de resina externs i extrems de les branques 
amb les acícules vermelles (seques).

Per tant, aquests resultats ja indicaven que la 
procedència Tamjoute, a més de ser l’única pro-
cedència sense cap arbre mort, en el 96% dels 
arbres o bé no hi ha larves o aquestes són ben 
escasses i només presenta un 3% dels arbres 
amb un nivell d’afectació 3 (larves freqüents, 
es toquen entre elles o inclús es troben enca-
valcades).

A Catalunya, hi ha zones de la plana selvatana on 
el sòl i la climatologia no permeten gaires alter-
natives alhora de realitzar plantacions fores-
tals. El pi marítim ha demostrat històricament 
ser una espècie ben adaptada a aquestes con-
dicions, amb bons creixements fins a l’arribada 
del Matsucoccus. Amb els resultats de supervi-
vència de l’espècie i els nivells d’afectació de la 
procedència Tamjoute en els assajos de França, 
tenint en compte que els requeriments d’estació 
són compatibles a les condicions edàfiques i cli-
màtiques actuals de la zona catalana amb més 
afectació, aquesta procedència és una alterna-
tiva real. Per tant, sembla lògic que hauria de 
ser contemplada com a espècie i procedència 
elegible en els ajuts forestals per a reforestació 
i recuperació del potencial forestal.

El CFC va impulsar la utilització d’aquesta pro-
cedència per a les reforestacions a Catalunya 
a partir de 2018 amb la compra de llavor de 
Tamjoute de l’hort llavorer de Collobrière (VG9-
Tamjout-Collobrière), un hort llavorer gestionat 
per l’Office National des Forêts (ONF) que pro-
dueix llavor de categoria qualificada i que es va 
crear per reforestar tota la zona del Var.

Taula 3. Afectacions de Matsucoccus sobre les diferents procedències de pi 
marítim observades a la plantació experimental de “La Gourre” al 2016.

matsu 0 matsu 1 matsu 2 matsu 3 matsu 4 matsu 5 MORTS

TAMJOUTE (117) 10% 86% 0% 3% 0% 0% 0%
CUENCA (120) 2% 47% 7% 37% 6% 1% 2%
VAR TOLERANT (110) 2% 4% 15% 14% 23% 35% 8%
VAR SENSIBLE (120) 3% 33% 6% 10% 11% 28% 9%
Mitjana 4,28% 42,83% 6,64% 16,06% 9,64% 15,85% 4,71%
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Estat actual de les actuacions de control i mesures de prevenció de la caparreta del pi marítim (Matsucoccus feytaudi)

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

L’any 2017 es va publicar per primera vegada 
una convocatòria d’ajuts en finques de titula-
ritat privada, per a la restauració del potencial 
forestal, per a les zones afectades per danys 
biòtics sobre el pi pinastre. Des de llavors i fins 
ara, s’han anat publicant anualment noves con-
vocatòries per al mateix objectiu.

Aquest tipus d’ajuts són d’aplicació en les dife-
rents zones amb presència de pinastre que pre-
senta algun tipus d’afectació biòtica, com són 
a les comarques de la Selva, el Gironès, el Baix 
Empordà, el Maresme i el Vallès Oriental.

Els treballs objecte d’ajut consistiran en la talla-
da de la vegetació afectada i tractament de les 
restes generades en els casos de danys biòtics 
en masses de pi pinastre, podent tractar-se 
d’aclarides o tallades arreu, en funció del grau 
d’afectació i en funció de l’estat de la massa 
restant.

Únicament són objecte d’ajut masses amb un 
percentatge d’afectació del pinastre superior al 
20%, alhora que també es valoren els diferents 
graus d’afectació en trams: menys del 50% dels 
peus afectats, entre el 50-80% de peus afectats 
i afectacions superiors al 80%.

Els treballs consistiran en la tallada de la vege-
tació afectada i el tractament de les restes, els 
quals consistirà en triturar o extreure les restes 
superiors a 10 cm, mentre que la resta de mate-
rial gruixut, com ara la fusta, s’haurà de retirar 
d’acord amb la normativa vigent: enretirar els 
troncs en menys de 3 setmanes entre els mesos 
de juny i novembre. Els mesos de desembre, 
gener i febrer es podrà acumular fusta a bosc 
sempre que a 28 de febrer aquesta fusta sigui 
enretirada o triturada. Durant els mesos d’abril i 
maig no es podrà realitzar cap treball a les mas-
ses forestals afectades, excepte en els muni-
cipis d’Anglès, Bescanó, Brunyola, Caldes de 
Malavella, la Cellera de Ter, Fogars de la Selva, 
Maçanet de la Selva, Massanes, Riudarenes, 
Riudellots de la Selva, Sant Andreu de Salou, 
Sant Julià de Llor i Bonmatí, Santa Coloma de 
Farners, Sils i Vilobí d’Onyar.

Només es poden obviar aquestes condicions en 
el cas de tallar pins que ja estiguin morts i secs. 
En aquest cas, només cal trossejar les restes de 
qualsevol diàmetre i deixar-les esteses.

Els imports subvencionables per hectàrea se 
situen entre un rang de 650 a 950 €/ha, en 
funció de les característiques de l’arbrat, com 
ara grau de mortalitat, classes diamètriques, 
qualitat, etc. En aquests tipus de convocatòries, 
els percentatge subvencionables són del 100% 
dels costos, tenint en compte el rang anterior-
ment citat.

D’acord amb les bases reguladores, les sol-
licituds d’ajuts admissibles seran valorades 
segons els criteris de priorització i la puntuació 
que es detallen a continuació, i s’obtindrà una 
puntuació per a cada secció sol·licitada. Els 
criteris a valorar són els següents (dades refe-
rents a la Resolució ACC/468/2022, de 24 de 
febrer, convocatòria 2022):

1 Un màxim de 10 punts segons el grau d’exe-
cució global respecte de l’import atorgat en 
la convocatòria d’ajut per a la recuperació 
del potencial forestal anterior. Puntuarà de 
manera lineal segons el percentatge d’exe-
cució (on el 100% d’execució equivaldrà a 10 
punts, i per sota del 100% puntuarà segons 
les desenes i unitats del percentatge; per 
exemple: 94,5% equivaldrà a 9,45 punts, i així 
successivament).

2 20 punts si la/les finca/ques on es realitzen 
les actuacions és/són inclosa/es en un 80% 
o més en un instrument d’ordenació fores-
tal (IOF) aprovat i vigent. Per poder obtenir 
aquesta puntuació, les actuacions progra-
mables han d’estar prèviament planificades 
en els IOF. A aquests efectes, no s’admetran 
modificacions de l’IOF a partir del darrer dia 
de presentació de la sol·licitud.

3 5 punts per a actuacions subvencionables 
incloses en finques adscrites a algun sistema 
de certificació forestal acceptat i reconegut 
internacionalment. Juntament amb la sol-
licitud de l’ajut, caldrà presentar la resolució 
d’adscripció aprovada i vigent al sistema de 
certificació forestal.

4 Un màxim de 5 punts segons el percentat-
ge d’IOF inclòs a la llista de municipis amb 
limitacions naturals, específiques i zones de 
muntanya segons l’annex XI del PDR 2014-
2022 i/o en un espai natural protegit (PEIN 
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i/o xarxa Natura 2000), tenint en compte una 
relació lineal i proporcional segons aquest 
percentatge, on el 100% equival a 5 punts.

5 Fins a 7 punts segons el grau d’afectació. 7 
punts per zones afectades amb més del 80% 
dels peus, 6 punts per zones afectades entre 
el 80% i el 50% dels peus i 5 punts per zones 
afectades en menys del 50% dels peus.

6 Fins a 5 punts segons el percentatge d’IOF 
inclòs dins de la distribució dels incendis 
tipus cartografiada per les Orientacions de 
Gestió Forestal Sostenible de Catalunya 
(ORGEST). 0 punts per a risc baix, 1 punt per 
a risc mitjà, 2 punts per a risc alt i 4 punts per 
a risc molt alt.

La Taula 4 mostra els ajuts atorgats i en tràmit 
des de l’any 2017 fins ara.

Com es pot observar, les hectàrees i els imports 
finalment pagats solen ser inferiors als imports 
inicialment atorgats. Això es deu a diversos 
factors:

– Segons els imports justificats en les factures 
que presenta la propietat.

– D’acord a possibles renuncies de l’ajut, siguin 
parcials o totals.

– Convocatòries que encara es troben en trà-
mit.

Taula 4 Ajudes atorgades i en tràmit els darrers 5 anys.

Anua-
litat

Nombre d’ex-
pedients

Superfície 
atorgada 

(ha)

Import total 
atorgat 

(€)

Superfície certi-
ficada 
(ha)

Imports 
pagats 

(€)

2017 12 272,1 185.968,20 242,88 161.271,52

2018 9 228,9 175.438,60 228,9 173.538,59

2019 11 153,88 125.162,00 117,3 98.475,39

2020 11 200,24 153.562,13 156,11 79.376,13

2021 12 138,01 116.573,77 7,87 6.573,50

Total 55 993,13 756.704,70 753,06 519.235,13



3JORNADA 3

Gestió i explotació de les 
plantacions de pollancre
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Tusell, JM., Cases, G. 2022. Gestió i explotació de les plantacions de pollancre. A: Tusell, JM., Beltrán, 
M., Cases, G. (eds.). XXXIX Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera. Pp: 32-47.

Resum _ Les plantacions de pollancre són un exemple de gestió forestal sostenible, amb molta 
implantació a les zones al·luvials catalanes. Aquestes plantacions ofereixen nombrosos beneficis 
ambientals, com la provisió de paisatge, retenció de materials edàfics, atenuació d’inundacions, 
filtre verd per a la captura de nitrats de les aigües, embornal de carboni i biodiversitat, entre 
d’altres. La populicultura ha desenvolupat un coneixement basat en la provisió sostenible dels 
recursos, que en el context actual pot presentar-se com una oportunitat més en el sector forestal 
lligada a la bioeconomia. 

Durant la jornada tècnica, en mans del propietari-silvicultor expert en populicultura, exposem 
els coneixements necessaris per a dur a terme una plantació de pollancre de qualitat, com són 
les actuacions pre-plantació, l’elecció del material genètic més adient a la finca o els treballs de 
manteniment al llarg del període del cultiu. També posem sobre la taula una aproximació de ren-
diments i balanç econòmic sobre una pollancreda.

Què és la populicultura?

Els pollancres pertanyen al gènere Populus, de 
la família de les salicàcies. Creixen en zones de 
ribera, a prop dels marges dels embassaments, 
llacs, rius i rierols. Tenen un ràpid creixement i la 
seva fusta és blanca, tova, lleugera i de textura 
fina i uniforme. El principalment destí comercial 
és el desenrotllament, la serra d’embalatge o la 
trituració/biomassa.

Antigament, aquesta espècie no tenia valor 
econòmic i era poc apreciada per l’humà, però 
a mitjans del segle XVIII, gràcies a l’experi-
mentació amb híbrids d’espècies autòctones i 
americanes, es va millorar la qualitat de la seva 
fusta. No va ser fins al segle XX quan es va des-
cobrir la multiplicació dels híbrids per esqueix, 
millorant encara més el seu genotip i donant 
lloc a la majoria de clons emprats actualment. 
Aquesta millora qualitativa va provocar una 
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Figura 1. Superfície de producció de pollancre a Espanya any 2021. 
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expansió de la producció per Europa, despertant 
un interès pel seu cultiu i la seva fusta, ja fos pel 
ràpid creixement de l’espècie, per la facilitat de 
propagació, per la capacitat d’adaptació a dife-
rents condicions del sòl i clima, o pel valor del 
producte que s’hi podia extreure. És aquí quan 
va néixer el concepte anomenat Populicultura: 
conreu dels pollancres (Populus sp.). En relació 
a Espanya, Castella i Lleó concentra gran part 
de les pollancredes tot i que són presents a 
diferents regions.

Segons les enquestes ESYRCE (Encuesta sobre 
Superficies y Rendimientos Cultivos España) 
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 
les plantacions de pollancre a Catalunya l’any 
2021 ocupen unes 6.433 ha. El 75% de super-
fície total es concentra majoritàriament a la 
província de Girona, a la vora de les conques 
hidrogràfiques dels rius Ter, Tordera, Fluvià i la 
Muga (Fotografia 1). La resta les podem trobar 
repartides per comarques Barcelonines (10%), 
comarques pirinenques (8%) i comarques de 
Ponent (7%).

Beneficis ambientals i 
socials de les plantacions

Les plantacions de pollancres, a més de complir 
funcions productives, també presenten benefi-
cis ambientals i socials a les zones on s’ubiquen. 
A continuació es repassen les més importants.

Reducció de l’impacte de 
les inundacions i filtre de 
contaminants de l’aigua 

Populus sp. és una espècie que es troba de 
forma natural a les riberes dels rius, rierols i 
altres corrents d’aigua, així com al voltant de 
llacs o pantans. És per aquest motiu que les 
pollancredes, juntament amb el sòl i els micro-
organismes que hi habiten, generen una triple 
acció: física, química i biològica.

Fotografia 1. Paisatge dominat per les plantacions de pollancre a la vall de La Tordera (Hostalric).
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Per una banda estabilitzen el terreny davant 
l’impacte de les inundacions, reduint l’erosió i 
disminuint la velocitat i la força dels aiguats i, 
a més, afavoreixen la sedimentació dels llims 
i arenes transportats per la corrent. D’altra 
banda, també ajuden a regular la temperatura i 
la lluminositat del curs fluvial, evitant el deteri-
orament de la qualitat de l’aigua.

Els peus de Populus sp. tenen una gran capa-
citat de fitoremediació, és a dir, que gràcies 
a les arrels profundes, el ràpid creixement i 
la capacitat d’absorció de l’aigua i nutrients, 
poden fixar una elevada quantitat de compos-
tos orgànics contaminants, que majoritàriament 
provenen de les activitats humanes. Segons 
Álvarez Moreno (2005), les pollancredes poden 
interceptar fins al 70-90% dels nitrats i el 75% 
dels sediments en comparació amb altres zones 
que no disposen d’aquestes plantacions. És 
per aquest motiu que al llarg del temps s’han 
utilitzat com a depuradors de l’aigua, tant en 
aigües superficials com freàtiques, ajudant a 
filtrar les partícules sòlides, nutrients i lixiviats 
procedents de l’agricultura. També han servit 
per crear franges ripàries artificials per a les 
aigües residuals en nuclis urbans o com a filtres 
contra contaminants com poden ser els òxids de 
nitrogen, amoníacs, diòxid de sofre i ozó. 

Captura de CO2 atmosfèric

Els boscos compleixen una gran funció d’em-
magatzematge del carboni i ho fan en forma de 
biomassa aèria, biomassa radical i matèria orgà-
nica en descomposició. Podem dir que són un 
bon reservori de carboni, ja que durant un inter-
val de temps els arbres retenen més quantitat 
de carboni que el que retornen a l’atmosfera.  

Les pollancredes, en ser espècies de creixement 
ràpid i de curta rotació, poden exercir un paper 
important davant la captura de CO2 atmosfèric 
i, per tant, a la mitigació al canvi climàtic. La 
capacitat mitjana de fixació del pollancre és de 
15 t de CO2 per hectàrea i any (Álvarez, 2005) i 
pot arribar a les 25 t de CO2 per hectàrea i any 
(Castro, 2007). 

Un altre aspecte important que tenen les pollan-
credes davant el canvi climàtic és el valor de 
la seva fusta davant la indústria transforma-
dora. Això comporta que el 52,3% de la fusta 
de pollancre esdevingui com a un producte de 

llarga duració en forma de fusta per serra, rolls, 
taulons de fibres o partícules (Govern de La 
Rioja, 2010). Aquesta forma d’emmagatzema-
ment del carboni ajuda a mantenir el CO2 fixat i 
retornar-lo a l’atmosfera de manera prolongada 
en el temps i, per tant, ajuda a reduir els gasos 
d’efecte hivernacle. 

Cal destacar també que la fusta de pollancre, a 
part d’emprar-se per a pasta de paper, es pot 
derivar a la indústria de trituració/biomassa per 
a l’ús energètic i tèrmic, afegint la possibilitat 
de substitució de productes provinents de com-
bustibles fòssils, molt més agressius davant el 
medi ambient.

Corredors ecològics i biodiversitat

Els corredors ecològics són aquelles superfícies 
que permeten establir una connexió de la fauna 
i la flora entre ecosistemes i hàbitats diferents. 

Les plantacions de pollancres, malgrat el seu 
caràcter antròpic, actuen com a ecotons entre 
els cultius agraris i les zones de ribera, facilitant 
una xarxa de comunicació entre els diversos 
hàbitats, millorant la biodiversitat en els espais 
agrícoles i proveint un espai d’alimentació, refu-
gi i cria de diverses espècies.

Els boscos de ribera naturals, en tenir una gran 
varietat de vegetació arbòria (verns, salzes, frei-
xes, tells, oms i altres arbres), i la presència 
d’alguns peus d’espècies arbustives i d’herbàcies 
de prats i bosc, porta associada un gran nombre 
d’espècies faunístiques. Una de les espècies més 
interessants en les pollancredes és el picot gar-
ser petit (Dendrocopos minor), que és considerat 
una espècie propera a l’amenaça a Catalunya, 
però que en els darrers anys ha experimentat un 
procés expansiu i ha ocupat nombroses pollan-
credes de plana. La seva presència es considera 
un bon indicador ecològic dels boscos i planta-
cions de ribera, ja que necessita fusta morta on 
excavar els nius i abundància d’aliment en forma 
d’invertebrats, com pugons, aràcnids, erugues de 
lepidòpter i larves xilòfagues de coleòpters. 

Amb tot, la diversitat faunística associada a les 
plantacions de pollancres es pot veure limitada 
degut la simplicitat estructural de la massa i per 
la manca d’estratificació vegetal (estrat herbaci, 
arbustiu, de lianes i sotsarbori) pròpia dels sis-
temes fluvials naturals.
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Aspectes socioculturals, de lleure i 
paisatgístics

Les plantacions de pollancres, a més de la seva 
importància en l’àmbit de la biodiversitat, la 
captura de CO2, la fitoremediació o la laminació 
d’avingudes, tenen un important component 
estètic i recreatiu (Isebrands i Karnosky, 2001). 
En ser plantacions forestals enmig de camps 
de conreus, contribueixen a l’heterogeneïtat 
proporcionant un mosaic paisatgístic, amb dife-
rents colors i textures al llarg de l’any. A l’època 
estival es poden convertir en espais de lleure i 
esbarjo, degut a la disminució de la temperatura 
sota el seu recobriment.

Com es desenvolupa el 
cultiu de pollancres

Elecció del terreny

Un dels principals errors en les plantacions de 
pollancres és la mala elecció del terreny on es 
vol plantar. El pollancre és una espècie exigent 
davant les característiques generals del sòl, 
però el seu factor limitant és la falta d’aigua. 

Abans d’abordar la plantació és necessari tenir 
en compte diferents criteris:

Aigua
– Existència d’una capa freàtica a menys de 4 

metres de profunditat.
– No tolera l’entollament prolongat a menys 

d’un metre de la superfície.

Fotografia 2: Pollancreda de lleure.
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Característiques generals del sòl
– El sòl ha de ser principalment franc, accep-

tant els franc-arenosos i franc-argilosos, evi-
tant els sòls arenosos i aquells amb propor-
cions superiors al 15% d’argila.

– El pH del sòl ha de ser neutre tirant a àcid 
(neutre 6,5).

– No pot ser una superfície salina.
– La calcària activa ha de ser inferior al 6%.
– La matèria orgànica ha de ser superior al 2%.

Preparació del terreny

Abans de realitzar una plantació de pollancres 
en una finca és important realitzar una sèrie 
de treballs al sòl per a facilitar l’accés a l’inte-
rior de la massa. L’anivellació de la superfície, 
l’eliminació de les soques i les restes vegetals 
són els principals treballs que s’han d’executar 
abans de dur a terme la plantació.

Eliminació soques

En terrenys on ja hi ha hagut una plantació, 
principalment és necessari l’eliminació de les 
soques antigues. Si no són eliminades, poden 
comportar dificultats en els treballs de man-
teniment posteriors, així com perjudicar en el 
desenvolupament de les noves plàntules, ja que 
les soques, al tractar-se de frondoses, poden 
rebrotar i crear competència per la llum, l’aigua 
i els nutrients.

L’eliminació es pot dur a terme segons dos pro-
cediments:

– Mitjançant maquinària
• Extracció de la soca utilitzant una retro-

excavadora giratòria i posteriorment eli-
minació de les restes mitjançant crema o 
enterrant-les. 

• Eliminació de la soca mitjançant la tritura-
ció amb una barrina helicoidal acoblada al 
tractor (Fotografia 3). 

– Mitjançant productes químics: aplicant l’her-
bicida glifosat amb una motxilla polvoritza-
dora directament a la soca. Per optimitzar 
l’aplicació s’ha de dur a terme durant els pri-
mers 20-25 dies després de la tallada. També 
es pot fer el tractament sobre el rebrot 
de la soca, però amb un volum d’herbicida 
superior.

Subsolat 

Després de l’extracció de tot aquell material 
vegetal de la zona i del pas de la maquinària 
pesant (camió extracció fusta, maquinària elimi-
nació de soques...), és important descompactar 
el sòl per disposar d’un sòl airejat i amb bona 
estructura. Amb aquest objectiu es pot subsolar 
el terreny o bé fer servir una arada “monosurco” 
amb tractor agrícola. Finalment, i per corregir 
mínimament les irregularitats del terreny, es 
passa una grada de discos amb el tractor.

Elecció del material vegetal

Una bona elecció del material vegetal influirà 
en l’èxit del cultiu, és a dir, en el seu arrelament 
i desenvolupament durant tot el seu cicle per 
tal d’obtenir els resultats esperats: una major 
producció de fusta de qualitat. 

L’elecció del clon, amb l’objectiu d’assolir el seu 
màxim potencial, ha d’incloure aspectes com 
la qualitat del sòl on volem fer la plantació, 
l’objectiu final de la plantació (fusta de bona 
qualitat), formació del tronc (menor quantitat 
de branques i aquestes de menor diàmetre), 
dominància apical i facilitat de podes, sensi-
bilitat i resistència/tolerància a les diferents 
malalties i sensibilitat a l’entorn (fototropisme, 
inundacions, vents dominants forts).

Fotografia 3. Barrina acoblada a tractor per 
eliminació de soques.
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A Catalunya es poden plantar diferents clons i 
els més comuns són els següents: 

– MC (P. × euramericana (Dode) Guinier). És 
un arbre d’origen Italià, amb un port gros i el 
con molt cilíndric. Comença a brotar a finals 
de març – principis d’abril i els brots són tan-
cats i grans. La seva vida està prop dels 18 
anys, passat aquest temps la fusta comença 
a enfosquir-se i perd valor per a la indústria. 
Pot arribar a treure 18 metres de fusta, amb 
densitats de 800 kg/m³. Necessita sòls fèrtils 
i lleugers. Com a desavantatge, aquest clon 
es força sensible a patologies foliars (rovell).

– Canadà Blanc (P. × euramericana (Dode) 
Guinier). És d’origen Francès. El port és petit 
comparat amb altres híbrids, però tot i així es 
pot arribar a treure fins a 18 m de fusta. Les 
fulles són petites i vermelloses i la fusta té 
una densitat de 900 kg/m³, clara i resistent i 
la seva vida ronda els 25 anys.

– Triplo (P. × euramericana (Dode) Guinier). És 
d’origen Italià. Té un port petit (fins a 14 metres 
de fusta) amb una capçada oberta. És una 
espècie que necessita sòls sense excés d’argi-
la, tolera la calor i té resistència a la sequera, 
però com a inconvenient necessita una poda 
atenta i continuada. La fulla és grossa i de 
color verd-vermell. Comença a brotar dues 
setmanes més tard que la resta (mitjans abril) 
i els brots són oberts. Aquest clon és mascle i, 
per tant, no genera el típic i molest borró a la 
primavera, fet que el fa molt recomanable per 
a plantacions properes a nuclis habitats.

– I214 (P. × euramericana (Dode) Guinier). És un 
híbrid provinent d’Itàlia. Necessita sòls lleu-
gers amb mitja-elevada fertilitat. Tot i ser una 

fusta molt apreciada per a la indústria degut 
al seu baix pes, necessita una gran quantitat 
de treballs de manteniment, ja que el canó 
creix tort. Per altra banda, és un híbrid pro-
pens a agafar malalties.

– Raspalje (P. × interamericana van 
Brokehuizen). És un arbre de creixement 
semilent, però té una fusta molt preuada pel 
seu color blanc i poques branques. Necessita 
sòls amb pH menor o igual a 7. A Catalunya hi 
ha poques plantacions d’aquest híbrid. 

A la zona de muntanya els clons més utilitzats 
són els anomenats interamericans (Populus 
deltoides x Populus trichocarpa): Raspalje, 
Beaupré, etc., mentre que a la zona de la plana, 
els més freqüents són els anomenats eurame-
ricans (Populus nigra x Populus deltoides): MC, 
Triplo, canadà blanc, I-214, etc. 

Per escollir el material vegetal i poder esperar 
resultats satisfactoris de la plantació és de vital 
importància que procedeixi de Material Forestal 
Reproductor (MFR) certificat i controlat oficial-
ment. El MFR està basat en assajos, seleccions 
fenotípiques i avaluacions genètiques que han 
servit per obtenir diferents tipus de materials 
vegetals amb unes característiques genotípi-
ques i fenotípiques especifiques, com podria ser 
la qualitat de la fusta, el creixement o la resis-
tència a les plagues i/o malalties.

Per l’obtenció de les llavors o plantes és neces-
sari escollir encertadament la regió de proce-
dència de la qual pertanyen, tenint en comp-
te que les condicions climatològiques i edàfi-
ques han de ser similars a les de la plantació. 
D’aquesta manera s’assegura l’assentament i 
l’adaptabilitat de la plantació. 

Taula 1. Categories del Material Forestal Reproductor.

Categoria Etiqueta Material Base Objectiu

Identificat Groga Font llavorera sense que hagin estat sotmesos prèviament una 
selecció fenotípica.

Protector

Seleccionat Verd Font llavorera sotmesa prèviament una selecció fenotípica Protector
Qualificada Rosa Horts llavorers, els progenitors de família, els clons i la mescla 

de clons, dels quals els seus components han estat objecte 
d’una selecció fenotípica individual, però sense avaluació 
genètica.

Productor

Controlada Blava Rodals, els horts llavorers, els progenitors de família, els clons 
i la mescla de clons, que han estat sotmesos a assajos com-
paratius dels materials de reproducció o a avaluació genètica 
dels components dels materials de base.

Productor
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Aquest MFR garanteix el seu origen, la identitat 
varietal i l’estat sanitari del material vegetal, i és 
per aquest motiu que ha d’anar identificat amb 
una etiqueta oficial numerada. L’etiqueta varia 
segons el tipus de MFR del que prové, i la millor 
elecció del material vegetal per a una plantació 
dependrà principalment del seu objectiu final 
(producció o protector) (Taula 1).

Per una plantació de pollancre, on l’objectiu 
principal és obtenir fusta de qualitat, la cate-
goria esperada del seu MFR és la controlada, ja 
que les avaluacions genètiques garanteixen una 
fusta de qualitat en la plantació.

A Catalunya podem trobar diferents planters 
on es proporciona clons de la categoria con-
trolada per a l’espècie Populus sp. i aquests 
clons són els següents: Agathe F., Campeador, 
Canadá Blanco, Flevo, I-MC, I-214, I-488, Luisa 
Avanzo, Triplo, Lux, Tr 56/75, Beaupré, Raspalje 
i Dorskamp.

Plantació

La plantació del material vegetal ha de fer-se 
quan el plançó es troba en parada vegetativa 
i quan el risc de gelades sigui baix, és a dir, 
entre els mesos de gener i març, però abans 
de la plantació és necessari realitzar diferents 
treballs al sòl com el senyalament del marc de 
plantació, la realització dels clots i finalment la 
plantació.

Senyalament 

El marc de plantació per a un cultiu de pollan-
cres ve donat per la densitat òptima de la 
plantació en el moment final del seu torn, que 
ha de ser suficient perquè les plantes es puguin 
desenvolupar sense que hi hagi interacció i 
competitivitat entre elles, tant quan és jove com 
quan es trobi al final del seu torn. Una densitat 
adequada es troba entre 200 i 250 peus/ha, amb 
un marc de plantació de 7x7 metres. 

En zones on la qualitat d’estació és bona i amb 
possibilitat de regadiu, el marc de plantació es 
pot reduir sensiblement fins a una densitat de 
300-350 peus/ha, i un marc de 6x6 metres.

Realització de clots

El pollancre és una espècie exigent a les neces-
sitats hídriques durant la seva època de creixe-
ment, és per aquest motiu que segons la dispo-
nibilitat de l’aigua i les característiques del sòl, 
pot haver-hi dues opcions per dur a terme una 
correcta plantació amb el material provinent de 
viver:  

– Plantació a arrel profunda. Aquesta tècnica 
és útil en aquelles zones on la capa freàtica 
es troba a profunditats superiors a 2 metres. 
Consisteix en excavar un forat amb una retro-
excavadora fins a arribar a fer contacte amb el 
nivell freàtic, d’aquesta manera es garanteix la 
disponibilitat hídrica i s’evita fer regs. 

– Plantació a arrel superficial. Aquesta tècnica 
és ideal per a zones amb presència de capa 

Fotografia 4. Barrina acoblada a tractor per fer forats de plantació.
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freàtica superficial (dins dels primers dos 
metres de profunditat) i amb les zones amb 
possibilitat de reg intensiu. Consisteix en bar-
rinar un clot amb una barrina de 80-100 cm 
de diàmetre acoblada a la força del motor del 
tractor (Fotografia 4).

En cas de realitzar la plantació en terrenys 
pesats (amb majors continguts d’argiles) és 
recomanable fer els forats amb retroexcava-
dora, ja que en cas de fer-ho amb barrina i amb 
motiu de la textura del sòl i del moviment gira-
tori de la mateixa es produeix una compactació 
important de les parets del forat que poden 
arribar a impedir un bon arrelament del plançó, 
i provocar-ne la mort.

Plantació del material vegetal (clons)

La plantació de pollancres es fa amb plan-
çons (estaques), aprofitant la bona capacitat de 
reproducció vegetativa que presenta aquesta 
espècie. El plançó pot ser de 1 o 2 sàvies i arri-
ben a tenir 4 metres d’alçada. Es pot plantar 
sense les arrels provinents del viver, ja que 
aquestes dificulten els treballs de la plantació i 
no tenen cap utilitat, perquè la planta produeix 

noves arrels. Només pot ser interessant mante-
nir les arrels originades al viver, o bé si es fan 
plantacions tardanes o si la zona de plantació és 
afectada per forts i constants vents, ja que les 
arrels ajudaran a mantenir el plançó fix i sense 
moviments, fet que evita que es trenquin les 
arrels joves i facilita l’aparició de noves arrels, i 
s’assegura així la supervivència del plançó i del 
futur arbre.

Per transportar el material vegetal en bones 
condicions s’ha d’evitar que es trenquin les 
gemmes i les guies terminals, així com evitar 
l’exposició perllongada dels plançons al sol i al 
vent. En cas contrari, els plançons poden que-
dar “esventats” i un cop plantats no tenen prou 
vigor per arrelar i els brots es panseixen al cap 
de poc d’haver sortit.

Abans de plantar el material vegetal és vital 
que aquest estigui quinze dies amb la seva part 
inferior submergida a l’aigua per garantir una 
bona hidratació del plançó i assegurar al màxim 
possible l’èxit de la brotada i supervivència dels 
nous arbres (Fotografia 5). També és una bona 
garantia d’èxit el fet que la planta no hagi patit 
estrès hídric durant la tardor en el viver.

Fotografia 5. Material forestal disposat a la bassa per a la seva distribució.
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Treballs de manteniment

Feta la plantació és necessari dur a terme una 
sèrie d’operacions de manteniment que perme-
tin conservar la massa en un estat vegetatiu 
adequat. Això permetrà que ens proporcioni 
fusta de propietats competitives en el moment 
de la tallada. El mercat demana fusta de qualitat 
que només s’aconsegueix si es realitzen correc-
tament i en el moment adequat un conjunt de 
treballs de manteniment.

Control de l’estrat herbaci

El control de l’estrat herbaci és necessari per a 
les plantacions de pollancres i la producció de 
fusta de qualitat per a treure la competència 
dels nutrients i aigua.

Amb un tractor i unes grades de discos 
(Fotografia 6) s’elimina la vegetació competido-
ra, el sòl s’oxigena, s’afavoreix la descomposició 
de la matèria orgànica i preservem el sòl de la 
dessecació. Al mateix temps, aquest tractament 
cultural redueix el risc d’incendi.

Se solen fer dues passades, una a finals d’abril o 
principis de maig i la segona a finals de juny, amb 
fondàries no superiors als 15 cm per així contro-
lar i no fer malbé el sistema radicular superficial 
del pollancre. A partir del sisè any amb una 
passada anual ja n’hi hauria suficient, ja que les 
capçades dels arbres ja ens ajuden a controlar el 
desenvolupament de l’estrat herbaci.

Fertilització

La fertilització del sòl és una inversió econòmi-
ca que s’ha de veure reflectida en el creixement 
dels arbres. Abans de realitzar aquesta tasca 
s’hauria de fer una analítica del terreny per 
comprovar les necessitats de nutrients i les 
dosis de producte a aplicar.

La necessitat de la fertilització ve donada pel 
tipus de sòl.

En terrenys molt fèrtils, com poden ser els ter-
renys solts, profunds i frescos, no és necessari 
la fertilització del sòl, ja que el cost econòmic de 
l’aplicació no garanteix un increment dels resul-
tats i es pot aconseguir una bona producció 
sense l’aportació de fertilitzants químics. 

En terrenys poc fèrtils, i sempre que tinguin capa-
citat de retenció de l’aigua, és convenient aportar 
nutrients. Una fertilització adequada d’una plan-
tació pot generar evidents beneficis com la dissi-
pació de la “crisi de trasplantament”, són menys 
vulnerables als atacs dels paràsits de feblesa i la 
reducció d’un o dos anys en el torn. 

– Fertilització en profunditat: en el clot durant 
la plantació, a 60-80 cm de profunditat amb 
500-750 g d’abonament 15/15/15; millor un 
abonament d’alliberació lenta.

– Fertilització en superfície: durant la primave-
ra, abans del llaurat, en els anys tercer i sisè 
amb 700 kg/ha d’abonament 15/15/15.

Fotografia 6. Tractor agrícola realitzant tasques de control herbaci amb grada de discos.



42 |

XXXIX JTS 
EMILI GAROLERA

Gestió i explotació de les plantacions de pollancre

La fertilització es realitza al febrer/març, de 
manera que les pluges ajudin a distribuir l’adob 
a les arrels quan s’inicia el període vegetatiu.

Podes

Les podes són imprescindibles per a aconseguir 
un tronc recte i sense nusos, ja que la qualitat 
de la fusta va directament relacionada amb 
el seu preu i, per tant, el resultat econòmic de 
l’explotació.

El primer any es fa una poda on s’eliminen les 
gemmes o brots en els primers 50 cm de tronc 
(desbrollat). La finalitat és obtenir en aquesta 
zona una fusta neta, que faciliti les futures 
labors de poda.

Per assolir la formació d’un bon tronc amb una 
bona dominància apical i aconseguir una fusta 
recta i sense bifurcacions, cal realitzar podes 
de formació.

Les podes de formació es duen a terme nor-
malment des del primer any de plantació fins 
al cinquè, depenent del creixement de l’arbre, 
d’aquesta manera la guia aconsegueix l’altura 
necessària comercialment aprofitable. Es realit-
zen durant l’hivern utilitzant tisores i perxes fins 
als 5 primers metres (Fotografia 7). Més amunt 

d’aquesta alçada s’utilitzen plataformes elevado-
res autopropulsades amb sistemes pneumàtics 
(tisores i xerrac) (Fotografia 8) per assegurar 
que no hi hagi presència de dobles guies en els 
primers 8-10 metres del tronc, zona que es cal-
cula que hi ha prop del 80% de la fusta de l’arbre.

Les podes de qualitat serveixen per obtenir un 
tronc lliure de nusos fins a aproximadament 
uns 8 metres d’alçada i s’ha de realitzar abans 
que el tronc arribi als 10-12 cm de diàmetre. 
Amb aquesta actuació s’obté una fusta apta per 
al desenrotllament d’una fullola completament 
homogènia i de primera qualitat.

Els treballs es porten a terme de forma gradual 
(en quatre actuacions als 3, 4, 5 i 6 anys), evitant 
que es produeixi un desequilibri entre el sistema 
radical i la part aèria. L’època per dur a terme 
les podes tant pot ser l’hivern com l’estiu, però 
mai en període de màxima activitat vegetativa. 
La poda dels brots epicòrmics (xupons, xucla-
dors o mamadors) es realitza durant els mesos 
de juny, juliol i agost.

És de vital importància per l’estabilitat del 
pollancre no realitzar podes més d’un terç de 
l’alçada en els primers 3 anys i no superar la 
meitat en els dos següents.

Fotografia 7. Parcel·la de 5 anys d’edat recentment podada.
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Cas pràctic d’una plantació

Partint de la identificació de les tasques de 
producció i necessitats per a una producció de 
fusta de qualitat, i tenint en compte que aquests 
criteris poden ser variables segons cada terreny 
(la necessitat d’extreure soques velles, d’anive-
llar el sòl, el tipus de clon escollit, el tipus de 
forat segons el sòl del terreny, entre d’altres) 
s’ha optat per fer un balanç cost-ingrés d’una 
plantació de pollancre. El preu dels costos i 
ingressos són una aproximació del preu de mer-
cat, tenint en compte que la finca a analitzar té 
unes condicions òptimes per a la producció de 
pollancre i les característiques específiques són 
les següents:

– Es considera una finca de secà, per tant, no 
disposa d’infraestructura de reg.

– Qualitat estació bona.
– Densitat de plantació de 300 peus/ha.
– Per a la plantació s’ha utilitzat el clon MC.
– Es considera un 15% de baixes en la plantació.
– Torn de tallada de 15 anys.

Calendari d’actuacions

El calendari escollit per portar a terme la plan-
tació es presenta a les següents taules.

Taula 2. Calendari mensual d’actuacions.

G F M A M J JL A S O N D
Preparació del terreny  

– Eliminació de soques

– Subsolat

Plantació
– Senyalament

– Realització de clots

– Plantació de clons

Treballs de manteniment
– Poda de formació

– Poda de qualitat

– Fertilització del sòl

– Control d’estrat herbaci

Fotografia 8. Plataforma autopropulsada utilitzada 
per a la poda de pollancres.
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Costos de la plantació

Per calcular els costos de la plantació s’han 
obtingut preus de mercat actuals, i no s’ha 
tingut en compte les despeses de fertilització, 

tallada final i transport a indústria, o altres cos-
tos addicionals com podrien ser els tractaments 
de prevenció i control de plagues. Els costos 
es presenten a les següents taules. El resultat 
obtingut del cost de la plantació i manteniment 
de la pollancreda és de 7.650 €/ha. 

Taula 3. Calendari anual d’actuacions.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Preparació del terreny  

– Eliminació soques
– Subsolat

Elecció del material vegetal
– Elecció del clon adequat

Plantació
– Senyalament
– Realització de clots
– Plantació de clons

Treballs de manteniment
– Poda de formació
– Poda de qualitat
– Fertilització del sòl
– Control d’estrat herbaci * * * * * * *

*Fins a 2 vegades a l’any.

Taula 4. Rendiment i costos d’explotació del cultiu de pollancre.

Rendiment Preu unitari Import
Preparació del terreny

Eliminació de soques
Tractor amb barrina de 50 cm de diàmetre 300 soques/ha 3 €/soca 900 €/ha

Subsolat
Tractor amb arada grossa 6 h/ha 70 €/h 420 €/ha

Elecció del material vegetal
Elecció del clon adequat 300 ut/ha 0,5 €/ut 150 €/ha
Plàntula de 6 mesos i 4 metres d’alçada 300 ut/ha 2,5 €/ut 750 €/ha

Plantació 300 ut/ha 1,5 €/ut 450 €/ha
Senyalament 300 ut/ha 0,5 €/ut 150 €/ha
Realització dels clots
Tractor amb broca (1,2 m – 1,3 m Ø) 300 ut/ha 0,6 €/ut 180 €/ha

Plantació de clons 300 ut/ha 1,5 €/ut 450 €/ha
Treballs de manteniment

Poda de formació
Tisores i/o pèrtiga - 350 €/ha 350 €/ha

Poda de qualitat
Elevador - 350 €/ha 350 €/ha

Control d’estrat herbaci
Tractor amb fresa realitzant passades a cara i creu 1,5 h/ha 50 €/h 75 €/ha

* Preus sense IVA
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Producció mitjana i ingressos

La densitat inicial de la plantació és de 300 
peus/ha, però tenint en compte que un 15% 
dels peus són baixes en el moment de la plan-
tació o durant els seus primers anys de vida, al 
final de torn s’obté una densitat aproximada de 
250 peus/ha.

Els peus es tallaran en el moment que arribin 
al volum òptim, que ronda 1 m³/peu. Tenint 
en compte la densitat final de la plantació i el 
volum unitari, obtindrem un total de 250 m³/ha.

El preu de mercat és dinàmic, i en els últims 
anys s’està veient una evolució a l’alça. Però 
el preu final al moment de la tallada és total-
ment incert. És per aquest motiu que s’ha 
optat per agafar els preus totals actuals de la 
Llotja de Vic, on el preu per a xapa de primera 
ronda entre els 80 i 110 €/m³. Amb aquestes 
dades s’ha obtingut un ingrés total mig de 
23.750 €/ha, tenint en compte el valor mitjà 
de 95 €/m³.

Balanç econòmic

Segons les dades aportades anteriorment, a la 
Taula 6 es presenta el resum de costos, ingres-
sos i beneficis per a la producció de fusta de 
qualitat de pollancre.

Taula 6. Resum econòmic del cultiu de pollancre.

Cost Ingrés Benefici

Cultiu de pollancres per a fusta de qualitat

7.650 €/ha 23.750 €/ha 16.100 €/ha

Taula 5. Costos totals de producció.

Import Quantitat* Import total

Preparació del terreny
Eliminació de soques
Tractor amb barrina de 50 cm de diàmetre 900 €/ha 1 900 €/ha

Subsolat 
Tractor amb arada grossa 420 €/ha 1 420 €/ha

Elecció del material vegetal
Elecció del clon adequat
Plàntula de 6 mesos i 4 metres d’alçada 750 €/ha 1 750 €/ha

Plantació
Senyalament 150 €/ha 1 150 €/ha
Realització de clots
Tractor amb broca (1,2 m – 1,3 m Ø) 180 €/ha 1 180 €/ha

Plantació de clons 450 €/ha 1 450 €/ha
Treballs de manteniment

Poda de formació
Tisores i/o pèrtiga 350 €/ha 5 1.750 €/ha

Poda de qualitat
Elevador 350 €/ha 4 1.400 €/ha

Control d’estrat herbaci
Tractor amb fresa realitzant passades a cara i creu 75 €/ha 22 1.650 €/ha

* Segons el calendari d’actuacions anuals al llarg de tota la producció.
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Gestió i explotació de les plantacions de pollancre

Mercat de la fusta de 
pollancre

Segons les dades aportades per la Direcció 
General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del 
Medi i recollides per l’Observatori Forestal 
Català (Figura 2), la producció de la fusta de 
pollancre en els últims anys està tenint una 
clara davallada apuntant la producció més baixa 
l’any 2019, amb únicament 19.888 m³, el que 
equival al 41% de la mitjana de producció anual 
del període 1988-2020.

La principal zona de producció de pollancre és 
Girona, on s’obté de mitjana més del 70% de 
producció total de Catalunya, i l’any 2005 es 
va obtenir un màxim de 44.722 m³. Barcelona 
i Lleida segueixen amb produccions menors a 

10.000 m³ anuals, despuntant els anys 2006 i 
2016 a Lleida on es va superar aquesta produc-
ció. Finalment, Tarragona queda al final de cua 
on únicament ha produït 3.800 m³ durant els 
últims 20 anys.

La qualitat de la fusta està directament relacio-
nada amb el preu que tindrà al mercat. El crei-
xement excessiu d’una plantació, la manca de 
podes de qualitat o l’edat de tallada, són factors 
que poden fer disminuir la qualitat de la fusta. 

El preu actual de la fusta de pollancre sobre 
camió es cotitza segons el tipus de xapa que 
es pot extreure (Fotografia 9). Si és de primera 
qualitat o de segona, els preus varien sobre uns 
10 a 30 euros entre una i l’altra segons la llotja 
de Vic (Taula 7).
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Taula 7. Preu de la fusta de pollancre a les Llotges de Vic i Girona.

€/m³ 
Llotja de Vic 

(05/05/2022)

€/m³ 
Llotja de Girona

(13/05/2022)

Xapa 1a De 20 a més cm ø 80,00 / 110,00 80,00 / 110,00

Xapa 2a De 20 a més cm ø 70,00 / 80,00 70,00 / 80,00

Figura 2. Producció anual de fusta de pollancre (m3) a Catalunya de 1988 a 
2020, segons dades recollides per l’Observatori Forestal Català.
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El preu mitjà de la fusta de pollancre s’ha man-
tingut estable durant gairebé 20 anys, però des 
del 2021 s’ha vist un increment de més de 30 €/
m³ per a la xapa de primera i al voltant dels 20 
€/m³ per a la xapa de segona (Figura 3), a causa 
d’una gran demanda de fusta de pollancre.

Agraïments

Jordi Carreras Carreras (Propietari forestal – 
Populicultor).
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Figura 3: Historial de preus de la fusta de pollancre per a Xapa 
de 1a i de 2a a la Llotja de Vic de 2002 a 2022.

Fotografia 9. Troncs de fusta de pollancre aptes pel 
desenrotllament. 



4JORNADA 4
Impacte de la gestió de 
les pinedes de pi blanc en 
els serveis ecosistèmics: 
carboni, aigua i biodiversitat. 
Experiències de monitoratge del 
balanç d’aigua de dues “conques 
bessones” a la Llacuna.



49

CONSORCI 
FORESTAL DE 
CATALUNYA

Teresa Cervera Zaragoza. Doctora Enginyera de forests. Centre de la Propietat Forestal.

Andreu Manzano Rojas. Enginyer de Camins, Canals i Ports. Agència Catalana de l’Aigua.

Noemí Palero Moreno. Enginyera de forests. Centre de la Propietat Forestal

Cervera, T., Manzano, A., Palero, N. 2022. Impacte de la gestió de les pinedes de pi blanc en els serveis ecosistèmics: 
carboni, aigua i biodiversitat. Experiències de monitoratge del balanç d’aigua de dues “conques bessones” a la Llacuna. 

A: Tusell, JM., Beltrán, M., Cases, G. (eds.). XXXIX Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera. Pp: 48-57.

Resum_ La gestió forestal multifuncional esdevé important a l’hora de contribuir en la mitigació i 
adaptació dels boscos al canvi climàtic. El boscos i la gestió forestal ofereixen importants serveis 
ecosistèmics, la provisió de fusta i aigua, la regulació del clima i la biodiversitat. L’impacte de la ges-
tió en aquests serveis pot ser molt diferent atenent al tipus de formació, estructura, model i itinerari 
forestal a seguir. En aquest article analitzem l’impacte de la gestió en una pineda de pi blanc en el 
balanç de carboni i de l’aigua i la biodiversitat a través d’una metodologia establerta en el projecte 
LIFE CLIMARK, en la que es compara els efectes dels tractament silvícoles respecte la no gestió. 
L’impacte en el balanç d’aigua es completa amb el seguiment de dues conques bessones amb la 
instal·lació de sensors des del 2019, en un període marcat per una pluviometria mitjana inferior als 
darrers anys. Malgrat la dificultat d’establir i quantificar l’impacte a partir de les diferents metodolo-
gies definides, els resultats ens mostren valors positius en els serveis de provisió i regulació de clima 
tot mantenint la capacitat d’acollida de la biodiversitat, la qual es preveu augmentar a mitjà termini.

Introducció

La gran expansió forestal de la segona meitat del 
segle passat ha contribuït al segrest de diòxid 
de carboni atmosfèric, que ha quedat fixat en 
forma de carboni als arbres i als sòls forestals. 
Avui, però, el paper dels boscos en la mitigació 
del canvi climàtic està en risc: el ritme de segrest 
de CO2 ha disminuït un 17% els darrers 25 anys i 
l’increment de la freqüència i la intensitat de les 
pertorbacions amenacen els estocs acumulats. 
Com a conseqüència del canvi global, la salut 
dels boscos ha disminuït, ha augmentat el risc 
d’incendis i ha afectat la provisió de serveis 
bàsics com l’aigua, amb una reducció del 30% del 
cabal dels rius en 25 anys (informe FOREStime, 
Banqué et al.,  2020). La biodiversitat també s’ha 
vist afectada per l’expansió del bosc, especial-
ment la biodiversitat lligada a matollars i espais 
oberts (informe Estat de la Natura a Catalunya 
2020, Brotons et al., 2020).

La gestió forestal multifuncional esdevé impor-
tant a l’hora de contribuir en la mitigació dels 
impactes del canvi climàtic i és clau per a 
l’adaptació dels nostres paisatges. Més enllà de 
l’obtenció de productes, en molts casos gestio-
nar un bosc és necessari per prevenir incendis 
catastròfics o per augmentar la resistència de 
les masses forestals a l’estrès hídric. Una gestió 
que integra diferents objectius pot potenciar els 
anomenats serveis forestals ecosistèmics (SFE) 

com ara la fixació de carboni, el proveïment 
d’aigua de qualitat i la millora de la capacitat 
d’acollida de la biodiversitat.

Per posar en valor aquests SFE ens cal quanti-
ficar l’impacte de cada model i itinerari silvícola 
que s’aplica a cada massa, en funció de la seva 
formació, qualitat d’estació i objectiu preferent, 
segons les condicions ambientals en les que es 
troba. En aquest sentit i en el marc del projecte 
LIFE CLIMARK s’ha elaborat una metodologia 
per calcular l’impacte de la gestió forestal mul-
tifuncional en tres factors clau de la mitigació i 
l’adaptació al canvi climàtic a la Mediterrània: el 
carboni, l’aigua i la biodiversitat. L’impacte de 
la gestió en el balanç de carboni s’ha obtingut 
per a les principals coníferes de Catalunya (pi 
blanc, pi roig i pinassa), i per a l’alzina en el cas 
de les frondoses. L’impacte de la gestió sobre 
els recursos hídrics (aigua blava) incorpora 
els càlculs per al conjunt de formacions igual 
que la integració de la biodiversitat, que es 
comptabilitza per a tot tipus de gestió i for-
mació forestal (document en edició). Per altra 
banda, l’aplicació pràctica d’aquesta metodo-
logia en els rodals on s’implementa una gestió 
seguint els models de referència establerts en 
les Orientacions de gestió forestal sostenible de 
Catalunya (ORGEST), esdevé molt important per 
consolidar el treball iniciat. 
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Pel que fa a la quantificació de l’impacte en els 
recursos hídrics, existeixen nombroses experi-
ències on s’han observat els efectes de les actu-
acions forestals sobre el balanç d’aigua a nivell 
de rodal i del guany en la humitat dels sòls, però 
les experiències que van més enllà són escas-
ses o difícils d’interpretar fora del seu context. 
Són pocs els projectes que busquen observar 
també com aquests increments d’humitat poden 
arribar a excedir les capacitats de camp dels 
sòls i, en materials saturats, arribar a generar 
recàrrega d’aigües subterrànies, cap a posteriors 
surgències i drenatges a través de fonts (escor-
rentiu subterrani), o fins i tot produir escorrentiu 
superficial directe en els casos d’actuacions més 
intenses. Les estimacions a partir de models teò-
rics i simulacions numèriques, relativament nom-
broses, també apunten en aquest sentit (Zhang 
et al., 2001; Sabaté, 2009; Banqué et al., 2020), 
però les incerteses encara són grans per acotar 
correctament la magnitud d’aquests fenòmens, 
especialment a escales hidrològiques. 

Per ajustar aquestes avaluacions, el coneixement 
de camp pot oferir un doble objectiu; d’una banda 
constatar evidències dels comportaments previs-
tos, i d’una altra, si davant experiències de petita 
entitat o escala no és possible arribar a detectar 
els efectes, al menys aquest coneixement de 
camp pot aportar nova informació per al test i 
millora dels models de simulació, que també s’han 
considerat en aquests treballs. En el marc del pro-
jecte LIFE CLIMARK s’ha efectuat un monitoratge 
en dues zones de Catalunya, a Vallcebre (amb 
investigadors de l’Institut de Diagnosi Ambiental 
i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC) i a la Llacuna 
(efectuat per l’Agència Catalana de l’Aigua), ana-
litzant l’efecte de la gestió en els cabals d’aigua, 
i d’on s’espera obtenir resultats a mitjà termini.

Objectius i àmbit

L’objectiu de l’estudi és quantificar i valorar 
l’impacte de la gestió forestal en una pineda de 
pi blanc en tres serveis ecosistèmics: el carboni, 
l’aigua i la biodiversitat, i de forma més específi-
ca en el balanç d’aigua, a partir d’un monitoratge 
in situ en una forest de propietat privada (Can 
Marimon) ubicada a la Llacuna (Anoia), cercant 
evidències de l’impacte de la gestió a partir de 
models de referència ORGEST. 

La zona seleccionada constitueix un estrep rela-
tivament suau de les Serres i la Plana d’Ancosa, 

amb una altitud compresa entre els 650 i 750 m,  
dominat fonamentalment per pinedes, bosquines 
i matollar. A les parts altes, pertanyents al PEIN 
i Xarxa Natura 2000 del Sistema prelitoral cen-
tral, la densitat de la vegetació és molt alta, en 
tant que s’insinuen algunes antigues terrasses a 
les parts més baixes, on s’alternen també petits 
afloraments calcaris o dolomítics i camps de secà 
a la plana final que envolta el mas i altres veïns. 
La zona on s’ha actuat presenta vessants de pen-
dents mitjans-forts, encara sense cap curs d’aigua 
definit, ni tan sols de caràcter temporal o efímer.

A escala local, en la geologia de superfície 
s’intueix el contacte entre estrats permeable i 
impermeable que hauria afavorit l’aparició de 
modestes però nombroses fonts (Marimon, Cal 
Rubí, les Clotes, les Granotes). Moltes d’aques-
tes, però, haurien perdut el seu ús al llarg de les 
darreres dècades i algunes d’elles fins i tot van 
arribar a desaparèixer fruit de l’abandonament i 
els efectes de l’aforestació. A escales i profun-
ditats majors, la hidrogeologia regional situa 
l’àmbit en una de les principals zones de recàr-
rega del gran aqüífer Carme-Capellades, que els 
darrers anys està patint una marcada tendència 
a la reducció dels seus nivells. 

A la zona es compta amb les dades climàti-
ques d’una estació del Servei Meteorològic de 
Catalunya (SMC), però no es disposa de cap altra 
informació hidrològica prèvia. Per aquest motiu 
es va optar per definir dues àrees o petites con-
ques “bessones”, de  característiques hidrofores-
tals similars (pendents, densitats i tipus d’arbres 
i sotabosc, sòls), de manera que en actuar sobre 
una d’elles es busquessin les diferències de com-
portament respecte la zona veïna preservada, de 
referència o control. Amb àrees de contribució, 
respectivament, força similars a les fonts de 
Marimon i de les Clotes (si més no del mateix 
ordre de magnitud a nivell superficial). Tant a les 
zones de contribució de les fonts de Marimon 
com de les Clotes (a les parts compreses dins dels 
àmbits del projecte) les superfícies o cobertes 
forestals inicials representarien aproximadament 
un 64 i 58% del total, respectivament (Taula 1).

La caracterització de l’àmbit es completa amb la 
descripció bàsica dels sòls, elaborada pel Centre 
de Ciència i Tecnologia Forestal (CTFC), que es 
pot resumir en: profunditats mitjanes d’uns 80 
cm, compreses entre mínims de 40 cm a més 
de 100 cm; densitats de 1,15 a 1,50 t/m3; textura 
51/30/19 (%sorres/llims/argiles) força unifor-
me, amb matriu rocosa del 18 al 25 % i uns 132 
mm d’aigua extraïble (assimilable a la capacitat 
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de camp (FC) o bé com la seva diferència res-
pecte el punt de marciment (WP)).

Característiques del bosc 
gestionat i tractament 
silvícola

El rodal gestionat de la conca Font de Marimon 
està dividit en quatre estrats (E1-E4). Hi predo-
mina la pineda de pi blanc en un 53%, el bosc de 
pinassa en un 18%, i el bosc mixt de pi blanc i 
pinassa en un 29%. Altres espècies com l’alzina 
i l’auró també hi són presents en menor propor-
ció. L’àrea basal (AB) del rodal segons estrat es 
troba entre els 27-37 m2/ha, la vulnerabilitat als 
incendis de capçada és baixa i l’Índex de biodi-
versitat potencial (IBP) és del 54%.

Els models de referència ORGEST escollits per 
a la gestió del rodal han estat el Ph01 i el Pn06, 
segons formació, qualitat d’estació i risc d’in-
cendi de la zona. L’itinerari escollit ha estat en 
totes les zones format per una aclarida baixa 
i una estassada selectiva (Figura 1). No ha 

estat necessari cap tractament de millora de 
l’estructura a la vulnerabilitat al foc. Pel que 
fa a la capacitat d’acollida de la biodiversitat, 
els esforços s’han centrat en la retenció dels 
elements més singulars. L’estat inicial i final del 
tractament de cada estrat s’observa a la Taula 2.

Amb la gestió desenvolupada l’hivern de 2018-
2019, es van extreure unes 160 tones de fusta, i 
s’estima que el bosc gestionat va reduir la seva 
massa forestal en gairebé el 50%, amb una 
reducció del 35-43% de l’AB en l’aclarida baixa i 
del 41-54% dels arbres. Una reducció proporcio-
nal en termes d’ocupació i coberta equivaldria a 
considerar que la nova coberta forestal va pas-
sar a suposar de l’ordre del 48%, respecte el 64% 
inicial. L’avaluació a nivell de tota la conca de la 
font (respecte 21 ha, enlloc de 12,5 ha) suposaria 
una reducció del 10% de la superfície forestal. 
Aquestes dades també es poden contrastar amb 
les obtingudes per mètodes més directes per 
part del CTFC, a partir de l’obertura de capçades 
determinada amb fotografies hemisfèriques o 
d’avaluacions dels índexs foliars tipus LAI. En 
concret, entre les situacions prèvia i gestiona-
da s’han constatat increments del 7 al 10% en 
l’obertura de les capçades i reduccions de LAI del 
33 al 45% respecte la situació inicial.

Taula 1. Característiques generals dels àmbits de les conques “bessones”.

TOTAL
(aproximació de 

divisòria superficial)

CONDICIONS INICIALS CONDICIONS POST GESTIÓ

Conca de 
les fonts

(ha)

Dins 
l’àmbit del 
projecte

(ha)

Bosc no 
gestionat

(ha)

Camps 
o espais 
oberts

(ha)

Bosc no 
gestionat

(ha)

Bosc 
gestionat

(ha)

Camps 
o espais 
oberts

(ha)
Font de 
Marimon
GESTIÓ

21,0 12,5 8,1 4,4 3,7 4,4 4,4

Font de les 
Clotes
CONTROL

28,8 7,2 4,2 3,0 4,2 --- 3,0

Taula 2. Valors de la massa abans i després de cada tractament per cada estrat del rodal.

Estrat Tipologia
forestal

Ni
(peus/ha)

ABi
(m2/ha)

Vi
(m3/ha)

Nf
(peus/ha)

ABf
(m2/ha)

Vf
(m3/ha)

E1 Pn-B 1250 37,14 242,73 573 21,35 127,46
E2 Ph-A 700 27,25 178,89 414 17,81 105,00
E3 Ph_Pn-AB 541 29,38 205,62 286 19,10 122,23
E4 Ph-A 828 36,37 267,00 382 22,23 142,00

N= densitat arbòria; AB= àrea basal, V= volum; i=inicial; f=final
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Figura 1. Estrat de massa mixta de pi blanc i 
pinassa abans (dalt) i després (baix) de l’actuació.

A partir d’aquest tractament i utilitzant la 
Metodologia de l’impacte de la gestió en el car-
boni, aigua i biodiversitat (Cervera, T; Baiges, T; 
Rabascall, X; et al. 2022) s’ha procedit a calcular 
els valors de l’impacte tot comparant aquest 
gestió amb la No gestió pels propers 15 anys, 
segons les diferents càpsules que s’estableixen 
en la pròpia metodologia: carboni fixat, emès i 
evitat, aigua blava alliberada segons formació 
i AB inicial i final, i percentatge de millora de la 
capacitat d’acollida de la biodiversitat segons 
estat inicial i post-tractament.

Per altra banda, a partir de la instal·lació de dife-
rents sensors, en la conca gestionada i en la no 
gestionada, s’ha procedit a fer el seguiment real 
de l’impacte en el balanç d’aigua des del 2019.

Sensorització instal·lada

Una vegada determinades les conques o parcel-
les bessones candidates, es va decidir l’execució 
de dos punts de seguiment de l’aigua subterrània 
a cada zona, gestionada i control, per tenir major 
probabilitat d’èxit a l’hora de trobar els nivells 
freàtics o saturats. Les 4 perforacions, de diàme-
tre 100 mm i entubades amb PVC i 50 mm mínim 
d’interior, es realitzarien fins a profunditats com-
preses entre els 7 i els 15 m, a través de la for-
mació geològica denominada “Keuper”, formada 
essencialment per materials consolidats de mar-
gues i calcàries margoses, amb intercalacions 
de guixos i trams més dolomítics (Figura 2). Els 
sensors escollits, d’alta precisió (mínim 0,05% 
del fons d’escala) i amb correcció atmosfèrica 
o baromètrica, permeten l’obtenció de dades de 
temperatura i nivell d’aigua en intervals quinze-
minutals, si bé, per les necessitats observades i 
per allargar la durabilitat de les bateries de liti, 
es va reprogramar la seva freqüència a horària. 
L’obtenció de dades és de descàrrega  “in situ”, 
mitjançant  USB i un programari específic.

Figura 2. Treballs d’instal·lació dels sensors. A dalt: 
execució dels sondejos per a la instal·lació dels 
sensors piezomètrics. A baix: Font de Marimon 
després d’instal·lar l’estructura d’aforador triangular 
on registra un sensor de pressió.
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És interessant observar, a la Figura 3, l’efecte 
de divisòria també subterrània del límit entre 
les parcel·les gestionades i de referència, així 
com la significativa diferència entre els nivells 
freàtics d’una i altra zona, separats per uns 15 
metres en vertical. Els sondejos secs a P2 i P3, 
més centrals respecte el conjunt i que no han 
registrat aigua en cap moment, també podri-
en apuntar a l’existència d’aquesta divisòria, 
amb possibles drenatges divergents, envers la 
direcció de les fonts característiques de cada 
subàmbit.

Transposar els eventuals efectes sobre els 
nivells freàtics en termes de canvis (quantifica-
bles) en l’aigua blava, resultaria molt complex 
si no fos amb el recolzament en simulacions 
numèriques que incloguessin també altres vari-
ables i mitjançant elles fos possible reinterpre-
tar aquestes magnituds. Per aquest motiu, es va 
valorar també el seguiment d’alguna surgència 
o font, que, tot i la seva modèstia i probable 
menor representativitat, fes possible una ava-

luació més directa dels canvis. Havent retrobat 
l’antiga font de Marimon, abandonada i envaïda 
per la vegetació, es va optar per la creació d’un 
aforador triangular al seu vas i la instal·lació 
d’un sensor de nivell per a estimar directa-
ment valors de cabal (Figura 2). Per diferents 
dificultats i deficiències en la seva instal·lació, 
aquest registre continu i la seva interpretació 
en termes de cabals no s’ha pogut considerar 
fiable en bona part del rang de valors, però sí 
és una ajuda en la valoració de polsos de cabals 
associats a episodis de pluja.

Les visites de camp periòdiques, que també 
han inclòs l’aforament manual de la font de les 
Clotes, representativa de les zones no gestio-
nades, completen i validen la informació dels 
registres continus. Per exemple, en el cas del 
seguiment puntual de les fonts s’han pogut 
caracteritzar bé els seus períodes i paràmetres 
de recessió o esgotament, confirmant amb ells, 
a priori, una homogeneïtat suficient en el com-
portament hidrològic entre un i altre àmbits.

Figura 3. Àmbits d’actuació i de control al bosc de Can Marimon, amb la ubicació 
de les fonts identificades i els punts de control sensoritzats. A la part inferior, els 

nivells d’aigua identificats just a l’entrada en servei del monitoratge.
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Resultats

Impacte de la gestió forestal en el 
carboni, aigua i biodiversitat

D’acord amb la metodologia citada i les caracte-
rístiques estructurals de la massa abans i des-
prés del tractament, s’han obtingut els següents 
valors pels propers 15 anys (Taula 3): fixació de 
163,66 tones de CO2, 9.535,22 m3 d’aigua blava 
alliberada i manteniment de la capacitat d’aco-
llida de la biodiversitat (el valor 0% indica con-
servació de la biodiversitat en la gestió forestal 
però no implica una millora respecte el valor 
inicial de l’IBP, fixat en un 54%).

La gestió efectuada als estrats E2 i E4 és la que 
ha suposat un augment més gran en la fixació 
de CO2 per hectàrea, d’acord amb l’estructura de 
la massa i l’itinerari escollit. En conjunt, ha aug-
mentat la fixació de carboni en gairebé 37 tCO2/
ha. L’impacte en el balanç de carboni i d’aigua 
es pot considerar elevat d’acord amb els valors 
mitjans que s’han obtingut en altres rodals ana-
litzats en el projecte LIFE CLIMARK.

Pel que fa a l’impacte de la biodiversitat, s’han 
mantingut els diferents estrats i espècies, els 
arbres vius més grans, els arbres morts en peu 
i els portadors de dendromicrohàbitats però no 
es va generar més fusta gran morta donades 
les pertorbacions abiòtiques produïdes en els 
darrers temps.

Seguiment hidrològic a les 
conques bessones

Ençà dels inicis del projecte, s’han alternat un 
primer període molt humit a bona part de 2018, 
seguit d’un de molt sec a l’hivern i primavera de 
2019 (just acabades les tasques de gestió fores-
tal), un inici de 2020 de nou molt humit fins a 
meitat d’any, a partir del qual el clima sec o molt 
sec ha estat protagonista, al menys, fins a la 
primavera de 2022. Es tracta, en tot cas, de situ-
acions relativament freqüents dins la marcada 
irregularitat del règim pluviomètric de la zona, 
amb unes precipitacions anuals mitjanes d’uns 
528 mm (2019-2021), per sota dels 600 mm 
més típics de mitjanes climàtiques més amplies 
(2008-2021). Des del punt de vista de les tempe-
ratures, han estat anys només lleugerament per 
sobre de les mitjanes climàtiques.

A la Figura 4 es mostra les evolucions dels 
principals registres entre l’1 de desembre de 
2018 i el 31 de desembre de 2021. En el cas dels 
sensors piezomètrics (P1, P4), les seves dades 
s’inicien al juny de 2019 i en el cas del P1 no es 
va poder disposar d’elles entre abril i desembre 
de 2020. Els aforaments manuals a les fonts 
s’havien iniciat uns mesos abans, gairebé des de 
les primeres visites de camp.

És interessant observar la bona resposta dels 
sensors als episodis de pluja, més acusada en 
el cas del P4, que a més mostra una molt bona 
correlació amb els nivells regionals de l’aqüí-
fer (cas del piezòmetre de Carme-Cementiri). 
Els nivells de P1 mostren afeccions sobtades 
(polsos), probablement associades a entrades 
d’aigua o humitats al sondeig durant les pluges, 
l’efecte de les quals es dissipa ràpidament, en 
poques hores.

Taula 3. Impacte de la gestió forestal en el carboni, aigua i biodiversitat pels propers 15 anys.

Estrats Superfície
d’actuació (ha)

Impacte en el carboni 
(t CO2 fixades)

Impacte en l’aigua 
(m3 aigua blava)

Impacte en la 
biodiversitat 
(% millora)

E1 0,8 24,97 1.517,99 0,00
E2 1,43 88,72 3.481,79 0,00
E3 1,3 5,30 3.039,35 0,00
E4 0,9 44,66 1.496,09 0,00

RODAL 4,43 163,66 9.535,22 0,00 (conservació)

Valors/ha 36,94 2.152,42 0,00 (conservació)
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La relació amb les fonts també és destacada 
i en aquest cas, el més interessant resideix en 
l’evolució de la relació o la proporció entre els 
cabals de les pròpies fonts, que podria mostrar 
un increment dels cabals específics associats a 
l’àrea gestionada (Font Marimon), especialment 
en els moments inicials de les aclarides realit-

zades. Tal i com posa de manifest la Figura 5, 
la disponibilitat de dades “pre-actuació” és molt 
limitada per a poder extreure conclusions més 
fermes sobre aquest comportament, però el 
seguiment futur, amb la recuperació del bosc 
en la zona gestionada, podrà contribuir també a 
millorar aquesta caracterització.

Figura 4. Evolució de les precipitacions (mm/dia), els nivells piezomètrics 
(msnm) i els cabals de les fonts (l/s) a l’entorn de l’àmbit d’estudi.
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Tornant a la relació entre els nivells P1 i P4, d’un 
episodi tant important com va ser el del temporal 
Glòria (gener de 2020), se’n desprèn una millora 
de nivells més significativa al P4 (Control) que al 
P1 (Gestió). Tot i l’aparent paradoxa, aquest efec-
te podria ser degut a que es partia, precisament, 
de nivells (relatius) més baixos, potser perquè 
la (major) vegetació de l’àmbit de control, sense 
gestió, havia demanat més aigua durant l’estiu i 
la tardor. En un episodi menor com el de finals 
del novembre anterior, la millora al P4 va “dilu-
ir-se” ràpidament, la qual cosa podria vincular-se 
també a que la major vegetació de la zona de 
control va capturar més aigua.

De fet, a l’entorn del P1 l’increment de reser-
ves no només va ser més estable, si no que va 
arribar a invertir la seva tendència de descens, 
que arrossegaven tots dos piezòmetres des 
de mesos enrere. En comparar períodes de 
recessió, sense pluges, també es poden extreu-
re efectes similars, associats a canvis en les 
entrades per infiltració i al possible assoliment 
de reserves més elevades (en termes relatius).

La marcada sequera de la segona part de 2021 
(i inicis de 2022), amb la progressiva baixada 
de nivells, no ha permès avaluar més episodis 
o situacions per a comparar comportaments, a 
excepció de les pluges de finals de novembre 
de 2021, que seran analitzades una vegada es 
recuperin les dades d’aquests darrers mesos, 
encara no disponibles a la data de redacció del 
present text.

Conclusions

Pel que fa a l’anàlisi del balanç d’aigua in situ, 
els resultats preliminars apunten en la direcció 
plantejada inicialment, però encara és difícil 
extreure conclusions fermes i rigoroses. En part 
pels marcats períodes secs al llarg d’aquests 
anys, doncs són pocs els moments en que hi ha 
clars excessos en la generació d’aigua blava, i en 
part perquè la hipòtesi de conques bessones no 
seria suficientment rigorosa.

La comparació entre comportaments d’un i altre 
àmbit presenta incerteses significatives, doncs 
algunes de les diferències observades poden 
associar-se senzillament a comportaments 
hidrològics diferenciats, amb independència del 
paper del bosc. La manca de caracterització 
amb registres previs a les aclarides o el fet 
que les zones actuades només representen una 
fracció de zones més àmplies on s’integren els 
fluxos d’aigua tant dels sensors piezomètrics 
com de les fonts, són altres limitacions d’aques-
tes comparacions.

No obstant això, les dades obtingudes ajuden a 
millorar l’ajust de les simulacions numèriques 
més específiques que es realitzen en paral·lel 
a aquests treballs de camp, i que apunten a un 
increment de l’aigua blava, respecte la situació 
de control, de l’ordre del 8 al 14% per al con-
junt d’aquests 3 anys ençà de les tasques de 
gestió executades. Una comparació amb les 

Figura 5. Proporció entre els cabals de les fonts estudiades (l/s), distingint diferents 
situacions en relació al moment dels treballs forestals executats.
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estimacions establertes segons la Metodologia 
desenvolupada al LIFE CLIMARK (d’acord amb 
els valors de la Taula 3) se sintetitzen a la 
Taula 4.

La continuïtat d’aquests observacions permetrà 
també, a mesura que ens allunyem dels treballs 
realitzats l’hivern de 2018 a 2019, cercar els 
efectes del nou procés d’aforestació iniciat ales-
hores i fins als pròxims treballs de manteniment 
forestal.

Més enllà de l’efecte de la tallada sobre l’aigua, 
els tractaments silvícoles aplicats han millorat 
la capacitat de fixació de carboni dels peus 
romanents en relació a un escenari de no gestió, 
que alhora comportarà una vitalitat més alta de 
la massa i l’obtenció en un futur de productes 
de millor qualitat. 

Podem apuntar doncs, que aquest tractament 
impacta positivament en el balanç d’aigua i 
el de carboni dels propers anys, fins el càlcul 
d’una propera actuació silvícola, mantenint 
en tot moment la capacitat d’acollida de la 
biodiversitat.

Agraïments

A l’empresa Bosquerols SCCL, a la propietat de 
la finca Can Marimon i al projecte LIFE16 CCM/
ES/000065 – LIFE CLIMARK.
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Taula 4. Precipitacions i guanys d’aigua blava anuals estimats per al bosc de Can Marimon (mm/any).

Any Precipitació
(mm/any)

Increments anuals d’aigua blava 
(mm/any)

Valors estimats amb la metodologia
 LIFE CLIMARK

Simulació específica ajus-
tada al monitoratge

2019 470

14,3
(2152 m3/ha en 15 anys)

5,0 a 8,2

2020 625 10,7 a 18,7

2021 429 3,8 a 4,8
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Resum _ El sector nord de l’Alt Empordà és un territori especialment vulnerable als grans incendis 
forestals, on a més s’hi concentra un important corredor transfronterer d’infraestructures. El gran 
incendi del juliol de 2012 va suposar, sense dubte, un fort impacte sobre el paisatge i la població. Però 
al mateix temps va generar, com a resposta, tot un ventall d’iniciatives de prevenció i de reflexions 
valuoses. 10 anys després ens proposem repassar les actuacions realitzades i les lliçons extretes 
d’aquell episodi: d’una banda, analitzem la gestió post-incendi, tant d’iniciativa pública com privada 
(treballs d’emergència), i de l’altra l’activitat preventiva realitzada durant aquest període, definida pel 
pla de prevenció del Perímetre de Protecció Prioritària de l’Albera i zona annexa (PPP G1).

Introducció

A l’extrem oriental de la serralada pirinenca, el 
massís transfronterer de l’Albera constitueix un 
sector amb característiques climàtiques extre-
mes (forts vents de nord – tramuntana, episodis 
de sequera i calor), una gran continuïtat de la 
massa forestal (suredes amb sotabosc de bruc 
i estepes), sòls oligotròfics amb poca capacitat 
de retenció d’aigua i una orografia alineada 
amb els vents predominants, que proporcionen 
condicions favorables per el desenvolupament 
de grans incendis forestals, essent un esce-
nari recurrent d’aquest tipus d’esdeveniments 
devastadors (Taula 1). 

Taula 1. Històric d’incendis al corredor 
d’infraestructures de la Jonquera - el Pertús.

Incendi Any Superfície 
afectada (ha)

Capmany 1978 571
El Pertús 1983 219

La Jonquera 1986 23.403
Agullana 1994 82

La Jonquera 2003 42
Capmany 2006 414

La Jonquera 2012 12.899
TOTAL 1978-2012 37.630

En aquest sector fronterer se situa l’eix princi-
pal d’infraestructures entre Espanya i França, i 
alhora entre Europa i Àfrica. Es concentren dife-
rents infraestructures com són: l’autopista AP7/
A9 (eix europeu E-15), la carretera N-II/D900, la 
via fèrria de l’AVE/TGV i la línia elèctrica MAT, 
combinada amb nuclis de població amb elevada 
freqüentació. Durant els mesos d’estiu s’estima 
una circulació superior als 80.000 vehicles dia-
ris en l’esmentat corredor. A banda, a la zona 
del Pertús i la Jonquera s’ha desenvolupat una 
gran àrea d’activitat econòmica associada a 
serveis, enclavaments històrics i zones residen-
cials, configurant un espai realment sensible als 
incendis forestals.

Així, el juliol de 1986, un incendi originat al 
municipi del Pertús, de cinc dies de durada, va 
provocar la mort de 5 bombers francesos i va 
calcinar poc més de 23.000 ha de bosc a banda i 
banda de la frontera. 26 anys després, el mes de 
juliol de 2012 es va iniciar un altre gran incendi 
en el punt fronterer de la Jonquera que, seguint 
l’eix principal de comunicació transfronterera 
(Figura 1), va provocar la devastació de gairebé 
13.000 ha de terreny forestal, explotacions agrí-
coles i ramaderes, i amb greu afectació sobre 
diverses infraestructures, comprometent la 
mobilitat i amenaçant la seguretat de diverses 
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poblacions. Aquest gran incendi, juntament amb 
l’incendi simultani de Portbou i el fet que aquest 
municipi fos una alternativa de circulació trans-
fronterera, va causar la mort de 4 persones. 

El projecte PRINCALB

Arrel de la llarga problemàtica d’incendis trans-
fronterers a la zona de l’Albera, tant al corredor 
d’infraestructures de la Jonquera - el Pertús, com 
al coll de Banyuls i també a la zona fronterera de 
Portbou, prèviament a l’incendi de l’any 2012, es 
va implementar dos projectes europeus. Ambdós 
van servir tant per invertir en infraestructures de 
prevenció d’incendis com per establir i enfortir 
relacions entre organismes encarregats tant de 
la prevenció com de l’extinció d’incendis a banda 
i banda de la frontera:

“Pirineus mediterranis, la muntanya que ens 
uneix” (2004-2006). Programa Interreg III A. 
Va permetre executar actuacions de prevenció 
d’incendis a Panissars (la Jonquera) i a Coll 
de Plaja (Rabós), juntament amb la construc-

Figura 1. Esquema de les carreres, velocitat i comportament de l’incendi de la Jonquera (any 2012). La 
informació completa sobre el comportament, resposta dels mitjans d’extinció i els aprenentatges operatius, 
es poden consultar a l’Informe de l’incendi de la Jonquera de Bombers, disponible a la web del Departament 
d’Interior. Font: Bombers de la Generalitat.

Fotografia 1. Incendi del 2012 a la Jonquera 
transcorreguts 50 minuts des de l’avís d’inici.  
Font: Bombers de la Generalitat.

Punts crítics

Oportunitats

Zona inici

Carrera plena alineació
Carrera mitja alineació
Carrera bàsica alineació
Focus secundaris (els 
més significatius)
Perimetre
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ció d’un punt d’aigua al Massís de les Salines 
(Maçanet de Cabrenys). 

“Princalb, prevenció d’incendis a l’Albe-
ra”(2009-2014). Amb aquest projecte es van 
redactar els instruments de planificació de pre-
venció d’incendis dels Perímetres de Protecció 
Prioritària (PPP) Massís de l’Albera (en territori 
català) i el corresponent a la part francesa de 
l’Albera, de forma coordinada i coherent al 
fet que els incendis no distingeixen fronteres. 
Prèviament es va redactar un document d’equi-
valències, en el qual es feia una comparativa 
de la nomenclatura i simbologia emprada en la 
cartografia de la prevenció i extinció d’incendis 
forestals, entre els ens i mitjans catalans i fran-
cesos. Per últim, es van executar inversions en 
treballs de prevenció en diversos sectors del 
Massís de l’Albera, entre ells la zona del Pla de 
l’Arca (la Jonquera).

Els treballs al sector del Pla de l’Arca s’estaven 
finalitzant l’estiu del 2012, quan es va declarar 
l’incendi del 22 de juliol. Les obres van incloure 
unes 140 ha de treballs silvícoles de prevenció 
i l’arranjament i obertura de camins, perme-
tent l’obtenció d’una zona molt ben comunicada. 
Aquestes obres, de les quals eren coneixedors 
tant els mitjans d’extinció francesos com els 

catalans, van ser emprades durant la tarda del 
primer dia de l’incendi per part dels Bombers 
francesos, evitant una major obertura del flanc 
esquerre de l’incendi, així com la reculada de la 
cua-flanc esquerre l’endemà, quan va parar la 
tramuntana i va entrar la marinada (Fotografia 2).

La planificació del PPP G1, de l’Albera, realitzada 
entre 2010 i 2011 (Figura 2), es va redactar amb 
l’objectiu de prevenir el tipus d’incendi de vent 
amb tramuntana, pel fet que es tenia el prece-
dent de 1986. D’aquest incendi i d’altres (1978, 
2006) es va poder obtenir molta informació 
sobre el comportament d’aquest incendi tipus 
tot facilitant la identificació dels punts crítics. 
La planificació va determinar una estratègia 
general que s’ha seguit posteriorment:

– El cap de l’incendi es desenvolupa fora de 
capacitat extinció. La prevenció ha d’anar 
dirigida a permetre limitar els flancs (paral-
lels al vent).

– Els punts d’entrada (i de sortida) dels incen-
dis des de França son el coll del Pertús, el coll 
de Banyuls i la zona de Portbou.

– És fonamental separar bé les dues bandes del 
corredor d’infraestructures, per reduir l’in-
cendi a només un dels dos costats. Al mateix 
temps, aquest corredor és molt vulnerable.

Fotografia 2. Cua-flanc esquerre de l’incendi del 22 de juliol de 2012, a les 18:49 (unes 5 hores després de 
l’inici). Encara bufa la tramuntana i el foc s’acosta cap a les infraestructures de prevenció del Pla de l’Arca, 

executades el mateix any (línies grogues.). Font: Servei Departamental d’Incendis i Rescat dels Pirineus Orientals.
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Gestió post-incendi 
2012 per part de les 
administracions

La gestió post-incendi per part de les adminis-
tracions va consistir inicialment en tres línies 
de treball, com són les actuacions d’inversió 
directa de reparació i/o restauració, els ajuts a 
la gestió forestal sostenible i la gestió d’aprofi-
taments i rompudes en terreny forestal.

Posteriorment a l’incendi, tot i que la major part 
de superfície afectada pertanyia a propietaris 
privats, l’aplicació de l’ORDRE INT/2269/2012, 
de 23 de octubre, va permetre facilitar els pro-
cediments necessaris per l’execució de treballs 
a la zona de l’incendi, no fent necessària l’ob-
tenció d’autoritzacions dels propietaris privats 
afectats.

Les actuacions d’inversió directa posteriors a 
l’incendi van anar encaminades a la reparació i 
restauració, executant-se majoritàriament l’any 
2013. Es van implementar 6 projectes gestio-
nats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca i 3 projectes del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, amb un import de 
1,5 M € i 1,9 M € respectivament.

En la seva totalitat, les actuacions executades 
estaven incloses dins la planificació del Projecte 
d’Infraestructures Estatègiques del Massís de 
l’Albera i zona annexa. Dit d’una altra manera, 
la planificació establerta prèviament al PPP G1 
“Massís de l’Albera”, va servir, davant la neces-
sitat de fer les inversions post incendi, per diri-
gir-les a les zones estratègiques, amb l’objectiu 
que en el futur aquestes zones assolissin una 
millor estructura davant possibles incendis o 
fos més fàcil continuar gestionant-les. La pre-
missa es basa en el fet que si la orografia del 
massís i la meteorologia (predominantment la 
tramuntana) no varien, el comportament de l’in-
cendi que succeirà en el futur serà similar, així 
que les àrees estratègiques determinades abans 
de l’incendi seguiran sent vàlides en el futur.

Les diferents actuacions (Taula 2 i Figura 3) 
es van focalitzar en la realització de treballs 
silvícoles consistents en la tallada de vegetació 
arbòria cremada (coníferes i planifolis) i el seu 
desembosc fora la zona cremada, establiment 
de franges i àrees estratègiques consistents en 
la desbrossada de matoll i trituració de restes, 
arranjament i nova obertura de camins estra-
tègics juntament amb l’establiment de guals i 
la instal·lació de tanques per restringir l’accés 
motoritzat. A banda, es van millorar i construir 
punts d’emmagatzematge d’aigua per als mit-
jans d’extinció.

Figura 2. Mapa de planificació del PPP G1 “Massís de l’Albera”.

Àrees complementàries

Àrees estratègiques

Àrees de seguretat

Franges de protecció (elements vulnerables)

Franges de protecció de pobles
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En referència al manteniment posterior dels tre-
balls realitzats en franges i àrees de prevenció 
d’incendis i amb l’objectiu d’allargar-ne la seva 
utilitat en el temps, es van desenvolupar actua-
cions encaminades a garantir la gestió pastoral 
de les explotacions ramaderes existents a la 
zona, o en el seu defecte a poder afavorir la 
seva implantació sobre el territori (Fotografia 
3). L’actuació va incloure la instal·lació de pas-
sos canadencs, abeuradors amb el correspo-
nent sistema d’abastiment d’aigua procedent 

de fonts naturals existents o en el seu defecte 
associats a punts d’aigua de prevenció d’incen-
dis, i a l’establiment de de tancats ramaders.

Fotografia 3. Actuacions post-incendi (any 2013).

Taula 2. Actuacions realitzades l’any 2013 i corresponents a inversió directa (DARP i MAGRAMA).

Àmbit Actuació Amidament

Treballs silvícoles Treballs silvícoles superfície cremada 676 ha

Establiment franges i àrees estratègiques 247 ha

Actuacions en infraestructures Arranjament vials estratègics 153 km

Obertura nous vials estratègics 11 km

Construcció guals 62 ut

Instal·lació tanques accessos 38 ut

Arranjament punts d’aigua 13 ut

Construcció nous punts d’aigua 1 ut

Foment ramaderia Instal·lació passos canadencs 26 ut

Instal·lació abeuradors 16 ut

Establiment tancats ramaders 8.500 m
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Figura 3. Cartografia de les obres executades post-incendi (2013).

Punts d’aigua
Millora de camins
Xarxa viària nova
Restauració de regenerat de pineda
Restauració de pineda
Restauració de sureda
Perímetre d’incendi
Xarxa Natura 2000
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Actuacions mitjançant 
projectes europeus

Durant els últims quatre anys s’han complemen-
tat les actuacions post-incendi mitjançant altres 
línies d’actuació procedents de projectes euro-
peus coordinadament amb altres administraci-
ons, com és el cas dels projectes Cooperem i 
Alberapastur. En aquests dos casos, a diferència 
de les actuacions realitzades posteriorment a 
l’incendi, l’execució dels treballs s’ha desenvo-
lupat amb la dificultat afegida d’obtenir prèvi-
ament l’autorització dels titulars dels terrenys.

L’execució dels esmentats projectes ha permès 
actuar per primer cop en zones no intervingu-
des posteriorment a l’incendi del 2012, a més de 
tornar a fer treballs en terrenys on ja s’havien 
executat treballs l’any 2013. L’actuació sobre 
zones ja gestionades es justifica plenament per 
la manca de manteniments posteriors i pel fet 
d’incloure’s dins la planificació.

El Projecte Cooperem

La velocitat i la intensitat de l’incendi de l’Alt 
Empordà del 2012 va tenir efectes sobre les 
polítiques de prevenció i d’extinció d’incendis. 
En primer lloc, i vistes les afectacions de l’incen-
di en les zones habitades, el 2014 es va modifi-
car la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de 
prevenció d’incendis forestals en les urbanitza-
cions sense continuïtat amb la trama urbana. A 
partir d’aquell any, tots els nuclis de població, 
urbanitzacions, edificacions i instal·lacions aïlla-
des van haver de complir amb les mesures de 
prevenció d’incendis que establia la Llei.

Per altra banda, durant el transcurs de l’incendi, 
es va posar de manifest la necessitat de dispo-
sar d’un protocol oficial de col·laboració amb el 
sistema d’extinció francès ja que era molt més 
eficient i ràpid poder disposar de mitjans fran-
cesos. Per proximitat geogràfica, la velocitat 
de resposta era molt més ràpida que d’altres 
mitjans catalans o espanyols. 

Per això i amb l’objectiu de donar un impuls a 
la política transfronterera, es va redactar con-
juntament entre 3 socis catalans i 4 francesos 
el projecte COOPEREM (“Cooperació Operativa 
d’Emergències i Prevenció d’incendis”), que va 
ser seleccionat a la convocatòria del Programa 

INTERREG V-A POCTEFA 2014-2020 amb un 
pressupost total de 2,5 M € i amb un cofi-
nançament del fons FEDER (Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional) del 65%.

El projecte, executat entre els anys 2019 i 2021, 
s’ha articulat al voltant de 3 accions principals 
de treball, descrites a continuació.

Acció 1. Desenvolupament d’una coordinació 
transfronterera operacional per a la gestió 
de crisi

Liderada pels cossos de bombers francesos i 
catalans, ha permès la redacció d’un pla bina-
cional de cooperació operativa d’emergències, 
tot permetent l’acció dels equips d’intervenció 
en el territori fronterer d’una forma integrada i 
cohesionada, incloent un pla de formació teòri-
ca i pràctica.

En la mateixa acció s’ha actualitzat i ampliat 
l’equipament operatiu necessari per a la coor-
dinació entre els sistemes d’emergència, com 
son els adaptadors per a mànegues diferents 
entre França i Catalunya, equips d’emissores 
portàtils a disposició del servei homòleg en 
cas d’intervenció en l’altre país, o el disseny 
innovador d’un estrangulador de mànegues 
“Escanyamànegues COOPEREM” (Fotografia 4) 
que facilita la progressió de línia d’aigua en 
instal·lacions forestals.

Fotografia 4. Escanyamànegues desenvolupada pel 
projecte COOPEREM.

Acció 2. Millora dels sistemes d’informació 
sobre infraestructures de prevenció d’incen-
dis i el seu intercanvi transfronterer

Aquesta acció ha tingut com a objectiu principal 
generar un sistema d’intercanvi transfronterer 
de recursos cartogràfics sobre infraestructures 
de prevenció (xarxa viària, punts d’aigua, àrees 
de baixa càrrega de combustible, etc.) actua-
litzats i amb una simbologia adaptada, per a 
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augmentar la capacitat de treball dels serveis 
implicats tant en la fase de planificació de la 
prevenció i gestió d’infraestructures, com en la 
fase d’emergència, sense dependre exclusiva-
ment del coneixement previ si s’actua fora de 
l’àmbit habitual. 

Acció 3. Reforçar la prevenció contra 
el risc d’incendi per a protegir la zona 
transfronterera

S’ha redactat una guia de jardineria adaptada 
a la prevenció d’incendis (pirojardineria) jun-
tament amb l’estudi de la millor composició 
dels elements que formen part d’un jardí, el seu 
manteniment i la selecció o substitució d’espè-
cies, de manera que es mantinguin les funcions 
pròpies d’un jardí i al mateix temps es disminu-
eixi la vulnerabilitat de la casa en cas d’incendi 
forestal.

Paral·lelament, la realització d’aquest projecte 
ha permès la implementació d’actuacions sobre 
el territori amb l’objectiu de crear oportunitats 
d’atac i evitar que l’incendi creui el corredor d’in-
fraestructures. Així doncs, tenint en compte les 
infraestructures planificades al PIE Massís de 
l’Albera i zona annexa, durant els últims 5 anys 
s’ha realitzat una inversió total de 240.000 €, 
dirigida íntegrament al corredor d’infraestruc-
tures (sectors Mas de la Comtessa, Panissars i 
Corredor d’infraestructures) (Figura 4). Partint 
de la planificació establerta i amb l’objectiu 
d’evitar la propagació d’un possible incendi 
forestal, així com la reducció de la superfície 
potencialment afectada en el cas que aquest es 
desenvolupés, els principals treballs han estat 
centrats en la reducció del combustible existent 
i a la millora de la xarxa viària (Taula 3).

Mas de la Comtessa 2018-2019-2020

Coll de Panissars 2018-2019-2020 (Vessant sud)

Coll de Panissars 2019 (Vessant nord)

Corredor d’infraestructures

Arranjament de camins

Figura 4. Cartografia de les obres executades amb el projecte Cooperem.
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Concretament s’ha executat treballs de silvi-
cultura preventiva (aclarides, desbrossada de 
matoll, tallada selectiva, poda de formació en 
individus joves, poda alta de peus adults i tritu-

ració i/o trossejat de restes vegetals) en dife-
rents àrees estratègiques al llarg del corredor 
d’infraestructures (Fotografia 5).

Taula 3. Actuacions de prevenció incendis executats amb el projecte Cooperem.

Definició AE Termes 
municipals Any Actuació Superfície/

Longitud Objectiu

Mas de la 
Comtessa

La Jonquera 2018 Treballs 
silvícoles

19 ha Protecció de 29.000 ha 
potencials del Massís 
de l’Albera, limitant 
l’abast de grans 
incendis en períodes 
de tramuntana

Coll de Panissars La Jonquera 
i el Pertús

2019 Treballs 
silvícoles

60 ha Protecció de 7.000 ha 
potencials (flanc dret 
incendi 2012)

Corredor 
d’infraestructures

La Jonquera, 
Capmany, 
Darnius i 
Biure

2020-
2021

Treballs 
silvícoles

135 ha Protecció de 26.000 
ha potencials, actuant 
sobre punts de salt 
històrics del corredor 
d’infraestructures.

Forn del Vidre La Jonquera 2021 Treballs 
silvícoles

20,25 ha Unió actuacions Coll 
de Panissars i corredor 
d’infraestructures, 
evitant salts.

Mas Rius –  
Mas del Calze

La Jonquera 2021 Arranjament 
de vials

7,75 km Millora accessibilitat

Treball 
silvícoles

5,28 ha

Fotografia 5. Treballs silvícoles realitzats a les proximitats del corredor d’infraestructures.
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El Projecte Alberapastur

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural (DACC) ha actuat com un dels 
socis del projecte de cooperació transfronterer 
ALBERAPASTUR desenvolupat al Massís de l’Al-
bera. Aquest projecte també va ser seleccionat 
a la convocatòria del Programa INTERREG V-A 
POCTEFA 2014-2020, en aquest cas amb un 
pressupost total de 1,4 M € (65% de confinan-
çament del FEDER), i es va desenvolupat entre 
2018 i 2020.

El projecte preveia inversions de prevenció 
d’incendis en zones classificades com àrees 
estratègiques vinculades a àrees on s’estigués 
desenvolupant actuacions de manteniment de 
la vegetació mitjançant pasturatge. D’aquesta 
forma, el projecte ha assignat un pressupost en 
concepte d’infraestructures de suport a la silvo-
pastura preventiva, a justificar durant els anys 
2020 i 2021. Les actuacions previstes en aquest 
projecte inclouen diversa tipologia, com és el 
cas de treballs silvícoles (estassades, selecció 
de tanys i trituració de restes), creació de tan-
cats ramaders i la millora de la xarxa de punts 
d’aigua en forests pertanyents al PPP Massís 
de l’Albera (G1) i planificades al PIE Massís de 
l’Albera i zona annexa. 

Les actuacions s’han realitzat predominantment 
sobre superfície afectada per l’incendi del 2012 
i han consistit en la realització de 49,61 ha de 
treballs silvícoles en àrees estratègiques del 
corredor d’infraestructures actualment pastu-
rades i la col·locació d’infraestructures ramade-
res (6 abeuradors i 8 passos canadencs), amb un 
import total de 99.611,28 €.

Ajuts al manteniment 
d’àrees de baixa càrrega de 
combustible amb pastura

Per promoure el manteniment de les infraes-
tructures estratègiques prèviament establertes 
amb mitjans mecànics, cremes controlades o 
pastura continuada (franges de protecció, àrees 
estratègiques i àrees complementàries plani-
ficades), per part del DACC, des de l’any 2016 
s’inclou el concepte de manteniment d’àrees de 
baixa càrrega de combustible a la convocatòria 
d’ajuts a la gestió forestal sostenible. L’objectiu 
és el manteniment d’aquestes estructures prè-
viament definides segons el PIE Massís de 
l’Albera i zona annexa o mitjançant els punts 
estratègics de gestió definits pels Bombers de 
la Generalitat de Catalunya.

La totalitat de la convocatòria d’ajuts a la 
gestió forestal sostenible s’inclou en el marc 
del Programa de Desenvolupament Rural de 
Catalunya 2014-2020 cofinançat a través del 
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament 
Rural (FEADER) en un percentatge del 43%, per 
la qual cosa l’aportació del DACC és del 57%. 

L’evolució de la convocatòria concretament 
dins del perímetre afectat per l’incendi de l’any 
2012 a l’Alt Empordà al llarg dels últims anys 
és favorable i creixent, tal i com es pot obser-
var a la Taula 4. S’ha de tenir en compte que 
es va iniciar la convocatòria amb uns imports 
per hectàrea reduïts i posteriorment es van 
incrementar, en funció de la tipologia (AE o AC) 
i l’aplicació d’una fórmula determinada per dife-
rents factors en funció del pendent, distància al 
punt d’abeuratge i qualitat de pastura.

Taula 4. Evolució de la convocatòria d’ajuts al manteniment d’àrees de baixa càrrega 
de combustible mitjançant pastura (* increment d’imports subvencionats).

Any Nombre d’expedients Superfície de manteniment 
(ha)

Import 
(€)

2016 2 (1 renúncia) 122,90 4.226,53
2017 4 88,86 7.818,29
2018* 5 358,30 25.057,79
2019 5 276,70 21.604,36
2020 5 335,17 25.289,59
2021 (atorgament) 6 357,34 26.533,66
2022 – convocatòria pendent de publicació
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Aquestes inversions sobre el territori i les explo-
tacions ramaderes existents permeten allargar 
els períodes entre intervencions a les infraes-
tructures de prevenció d’incendis establertes 
al territori, tot i que les actuacions mecàniques 
sobre la vegetació continuen essent necessàries 
en la majoria de casos.

Tot i el gran esforç i resultats obtinguts de la 
realització de les actuacions post-incendi i altres 
inversions posteriors s’han de remarcar dos 
punts crítics a tenir en compte. D’una banda, l’es-
cassa possibilitat de planificar els manteniments 
de les superfícies treballades mitjançant la gestió 
ramadera o amb treballs mecànics posteriors ha 
derivat en l’establiment altre cop del matollar 
i la pèrdua d’eficiència des del punt de vista de 
superfícies estratègiques de prevenció d’incendis.

Per altra banda, la dificultat a l’hora de poder pla-
nificar els corresponents manteniments necessaris 
sobre les infraestructures instal·lades al llarg del 
territori (tanques, passos canadencs, abeurador...), 
ja sigui pel deteriorament normal del pas del temps 
o per actituds incíviques, no ha permès allargar-ne 
la seva funcionalitat. Aquest aspecte, juntament 
amb la necessitat d’obtenir els permisos necessaris 
per part de la propietat prèviament a la realització 
de determinades actuacions des de les adminis-
tracions, afegeix una dificultat afegida i en alguns 
casos pot suposar la no execució d’actuacions 
sobre el territori. Aquest fet fa necessari buscar 
una solució jurídica que permeti agilitzar les possi-
bles intervencions de les diferents administracions 
amb l’objectiu de la prevenció d’incendis forestals.

Ecologia del Quercus suber 
L., comportament i possibles 
actuacions post-incendi

L’espècie majoritària tant des del punt econò-
mic com per superfície afectada per l’incendi de 
l’any 2012 va ser l’alzina surera (Quercus suber 
L.). Es tracta d’una espècie amb una distribució 
a la superfície afectada clarament afavorida 
degut a la seva importància econòmica, com 
demostra la seva existència en determinades 
plantacions en zones d’antics bancals, abans 
ocupats per vinyes que es van arrencar amb 
l’arribada de la fil·loxera vora el 1880.

Quercus suber L. és un d’aquells tàxons que 
ha aconseguit adquirir característiques que li 

permet regenerar-se millor després d’un foc 
que altres tàxons (per exemple, llavors o fruits 
més resistents a la calor, etc.), incrementant la 
seva regeneració en condicions post incendi (on 
hi ha poca competència i molts recursos dispo-
nibles) i, per tant, amb un marcat increment de 
la descendència, cosa que el permet dominar i 
desplaçar altres tàxons menys adaptats al foc 
(major eficiència biològica) (Pausas, 2011).

En aquest sentit, les espècies tenen diferents 
mecanismes, adaptats als incendis que els afec-
ten. Així com les espècies que pateixen focs de 
capçades són espècies rebrotadores o espècies 
germinadores reclutadores, l’adaptació als focs 
de superfície ha estat el desenvolupament d’una 
escorça gruixuda que fa les funcions d’aïllant 
tèrmic (Pausas, 2011).

En el nostre entorn hem de considerar que 
l’evolució de les masses no segueix una succes-
sió ideal com se suposa en termes estrictament 
botànics. En el cas de les suredes mediterrànies, 
on el foc té un paper important, hem de parlar 
de successió pírica (Kruger, 1983) i per tant en 
el màxim d’aquesta successió es dóna el pirocli-
max o fireclimax (Naveh, 1973). 

D’un estudi del 2012, amb els mostrejos just ante-
riors a l’incendi de la Jonquera del 2012, i veient 
els efectes de l’incendi de Capmany 2006 sobre 
les suredes, es van poder diferenciar dos tipus 
d’afectació principals. D’una banda les suredes 
afectades pel cap que havien cremat a alta inten-
sitat i de l’altra, les suredes que havien cremat 
de flanc a mitja-baixa intensitat. Dels 240 peus 
mesurats, 78 eren de la zona de baixa intensitat 
i 162 en la zona d’alta intensitat. La mortalitat 
dels peus en la zona de baixa intensitat va ser del 
10,3% i del 26,5% en la d’alta intensitat, podent 
relacionar la mortalitat en funció del diàmetre de 
l’arbre amb el fet que a major diàmetre i per tant 
major gruix d’escorça, major supervivència.

També es va classificar els efectes del foc en els 
peus afectats, i si els arbres que presentaven afec-
tació a la capçada tenien capacitat de rebrotar de 
la mateixa capçada o el rebrot provenia directa-
ment de la soca. De la mateixa forma la capacitat 
de rebrotar de capçada està relacionat amb el 
diàmetre de l’arbre i per tant, també amb l’alçada.

Dels resultats obtinguts, a l’hora d’escollir les 
actuacions a realitzar en les suredes cremades, 
és difícil determinar immediatament al pas de 
l’incendi la seva capacitat de rebrot. La capa-
citat de rebrot no sols depèn de l’afectació per 
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l’incendi, si no de la disponibilitat d’aigua i de 
les reserves emmagatzemades en el lignotúber 
(coll d’arrel). De l’observació sobre l’evolució 
de les suredes afectades per l’incendi podem 
discutir les següents actuacions a realitzar:

– Als arbres afectats en baixa intensitat i per 
tant sense afectació o poca afectació de la 
capçada, es proposa llevar el suro afectat 
pel foc (socarrat), ja que si l’arbre no ha de 
fer una gran inversió de recursos en desen-
volupar una nova capçada, aquests es poden 
destinar a desenvolupar una nova escorça 
amb futur valor comercial.

– Als arbres amb afectació de capçada, les 
actuacions a realitzar dependrà de la intensi-
tat de socarrament i de la classe diamètrica.

• En cas de peus de diàmetre inferior a 25 cm 
i observant l’evolució post incendi, la millor 
opció és tallar-los i esperar la capacitat de 
rebrot de soca per obtenir nous tanys. 

• En cas de peus de diàmetre superior a 25 
cm és on cal observar peu a peu o per bos-
quets l’actuació a realitzar.

– Si els arbres presenten qualsevol afec-
tació al càmbium, per la pèrdua de valor 
comercial es proposa tallar-los i espe-
rar el rebrot de soca.

– Si els arbres no presenten afectacions 
als càmbium, segons el grau de socarra-
ment de la capçada, es poden proposar 
diferents actuacions.

• Si s’observa el socarrament de les 
fulles però no la seva combustió 
total ni afectacions a les branques 
de pocs mil·límetres de diàmetre, es 
recomana esperar que l’arbre creï 
noves fulles a partir de les reserves 
emmagatzemades, sense procedir a 
la lleva del suro, donant prioritat a 
destinar els recursos a les fulles.

• Si el socarrament i combustió de la 
capçada és significatiu, amb la desa-
parició de les branques de pocs mil-
límetres de diàmetre, pot ser que l’ar-
bre tingui capacitat de sobreviure i de 
rebrotar de capçada, però amb una 
possible afectació important en el seu 
vigor i comprometent l’objectiu de pro-
ducció de suro, essent una opció vàlida 
si no es considera l’objectiu productor.

Aprenentatges operatius 
i nous reptes en la gestió 
dels incendis forestals

Els aprenentatges obtinguts de l’incendi de la 
Jonquera i d’altres zones de Catalunya que mos-
tren la mateixa problemàtica s’han compartit 
entre els actors responsables de l’extinció, la 
prevenció, la planificació i la gestió anterior i 
post-incendi. 

En aquest sentit, durant els darrers anys s’ha 
treballat per donar resposta al que ara conei-
xem. D’una banda, s’ha treballat a escala ter-
ritorial per fer front a aquests grans incendis 
forestals (GIF) i que a més impliquen zones 
d’interfície urbana i forestal, dissenyant infraes-
tructures pensades per aquest tipus d’incendis 
que superen la capacitat d’extinció i impliquen 
un greu problema de protecció dels elements 
vulnerables del territori.

D’altra banda, s’ha integrat el concepte dels 
incendis tipus a la planificació, amb l’objectiu 
d’assolir criteris tècnics a l’hora de dissenyar les 
actuacions de gestió sobre la vegetació i alhora 
adequar l’accessibilitat a les oportunitats de 
treball (Costa et al., 2011), identificant la manera 
com es mou l’incendi al territori, en funció dels 
diferents patrons de comportament.

Totes aquestes millores sobre la realització 
d’una prevenció i una planificació adaptada a 
l’incendi tipus de cada territori s’ha aplicat a 
gran part del país i s’ha exportat a altres regi-
ons i països. Aquesta metodologia ha permès 
millorar l’intercanvi de coneixements i experi-
ències del món de la planificació, prevenció i 
resposta. El treball ha permès la coordinació 
dels diferents agents a l’hora de dissenyar i exe-
cutar treballs a través de les diferents figures 
de prevenció d’incendis forestals. Així, diferents 
actors del territori (gestors del territori, bom-
bers i propietat) han pogut aprendre plegats i, 
de retruc, ha permès traslladar a la societat un 
missatge positiu, de coneixement i criteri tècnic 
que ha posat els incendis forestals com a repte 
clau de la societat.

En aquest àmbit, ens cal encara integrar el risc 
de grans incendis en els tractaments a escala 
de paisatge i disposar de polítiques forestals 
adients. Manca treballar els valors comuns del 
territori i que aquests es puguin debatre i prio-
ritzar, on un àmbit dels interessos existents no 



71

CONSORCI 
FORESTAL DE 
CATALUNYA

impedeixi el desenvolupament d’un altre. Per 
exemple, polítiques que afavoreixen la renatu-
ralització dels ecosistemes forestals o la pro-
tecció d’espècies particulars han de ser com-
patibles amb les necessitats de gestió forestal 
i permetre que les actuacions de prevenció 
d’incendis tinguin capacitat per implantar-se 
adequadament al territori i esdevenir efectives.

Una manera de trobar els punts d’equilibri entre 
les diferents percepcions i interessos actuals 
és a partir d’impulsar la coparticipació de tots 
els actors amb competències mitjançant les 
Taules de Foc i altres instruments de partici-
pació social, el que implica una millora de les 
polítiques de governança que ens donem com a 
societat. Actualment, encara planen dubtes com 
per exemple si els pans de prevenció tenen real-
ment una base legal; si és possible fer prevenció 
efectiva d’incendis a escala de paisatge sense 
disposar de recursos econòmics per executar les 
infraestructures dissenyades; si ens creiem que 
les infraestructures de prevenció d’incendis a 
escala de paisatge són infraestructures claus de 
país; o si tenim eines per implementar-les a les 
finques particulars amb propietat desconeguda.

Els reptes son molts i son molts els actors que 
treballen per desfer aquests nusos i avançar 
plegats. En aquest sentit, hi ha dos nous reptes 
a nivell operatiu que s’ha d’abordar els propers 
anys: 

– Dissenyar paisatges resilients al foc per 
integrar el risc dels GIF en la gestió (Piqué et 
al., 2011) i reintroduir el foc com a element 
natural de gestió de l’ecosistema, i així ser 
capaços de gestionar els incendis quan sigui 
viable i evitar que els GIF provoquin una crisi 
d’ecosistema, econòmica i social. 

– Integrar les noves dinàmiques de compor-
tament dels incendis extrems, els difícils 
de predir per la interacció que provoquen a 
nivell d’atmosfera, els que s’han catalogat a 
com a responsables de l’escenari complex i 
la incertesa dels incendis de 6a generació. 
És en aquest escenari desconegut on els 
Bombers prenen decisions en un context 
de caos i incertesa, i que són decisions que 
han d’integrar els principis de seguretat de 
manera transversal, on és necessari aïllar les 
fonts d’incertesa, per evitar caure en la por a 
les conseqüències de les decisions i postures 
defensives reactives (Castellnou et al., 2019).
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Resum _ El sector forestal és famós per l’alta sinistralitat que afecta a les persones que treballen 
al bosc. La falta de formació especialitzada, de normativa específica i de cultura del risc formen 
part dels factors darrera d’aquest fet. En aquest article es pretén oferir una visió global de l’estat 
de la qüestió en quant a la normativa i la sinistralitat del sector forestal, així com oferir una sèrie 
de consideracions pràctiques per a minimitzar els riscos laborals en els treballs forestals. Aquests 
procediments han de permetre augmentar la seguretat del personal i contribuir a la tant desitjada 
dignificació del sector forestal. 

Introducció 

1  https://osha.europa.eu/es/publications/agriculture-and-forestry-sector-serious-osh-challenges 

Segons l’Agència Europea per la Seguretat i la 
Salut al Treball “L’agricultura i la silvicultura es 
troben entre els sectors laborals més perillosos 
d’Europa, amb un alt nivell d’accidents en què 
intervenen vehicles, maquinària i manipulació 
de bestiar. L’exposició a plaguicides químics, 
vibracions, soroll i estrès també comporta ris-
cos per a la seguretat i la salut”1.

Actualment, la majoria de les empreses fores-
tals tenen assimilada la teoria a nivell de riscos 
laborals, i gairebé totes compleixen (si més no a 
nivell documental) les exigències que la norma-
tiva les hi obliga, però també es cert que a nivell 
pràctic del dia a dia del treball a bosc queda 
molta feina a fer.

En aquest article es pretén aportar un seguit 
de consideracions pràctiques per la prevenció 
de riscos en treballs forestals des d’una visió 
de l’eficiència i la seguretat dels mateixos. 
Prèviament es fa una aproximació a la norma-
tiva existent, i es contextualitza a nivell estatal 
aportant dades sobre la sinistralitat al sector.

Normativa de Riscos laborals 
aplicable dels treballs forestals

El concepte “treballs forestals” inclou feines 
molt diverses, però bàsicament es poden resu-
mir en tres activitats principals: la plantació 

d’espècies vegetals, el manteniment de super-
fícies forestals i l’aprofitament del productes 
fusters. Aquestes feines presenten un seguit de 
característiques comunes:

– Gran càrrega de treball físic.
– Han de realitzar-se a l’aire lliure, el que supo-

sa una exposició a condicions climàtiques 
extremes, a perills naturals i agents biològics. 

– Els llocs de treball solen estar allunyats i mal 
comunicats, complicant molt les tasques de 
rescat i evacuació dels treballadors/es en cas 
d’emergència. 

– Utilització d’eines i equips de treball potenci-
alment perillosos (talls, sorolls, vibració...)

– Subcontractació, alta rotació del personal i, 
habitualment, poca formació específica.

Actualment no existeix una normativa especí-
fica sobre prevenció de riscos laborals en el 
sector forestal així que és d’aplicació la nor-
mativa genèrica existent (Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals i tot 
el seu desplegament normatiu). Tot i això, cal 
esmentar que en alguns casos s’està aplicant 
com a referència el Reial Decret 1627/97, de 
24 d’octubre pel qual s’estableixen les disposi-
cions mínimes de seguretat i salut a les obres 
de construcció, encara que aquest només seria 
aplicable a les obres d’hidrologia, camins fores-
tals, i obres d’infraestructura, i queden fora de 
l’àmbit d’aplicació les repoblacions forestals i 
els tractaments silvícoles.
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Totes aquestes circumstàncies, unides al fet que 
aquest sector suporta un índex de sinistralitat 
elevat, justifiquen una reclamació històrica del 
sector forestal com és la necessitat d’elaborar 
una reglamentació específica.

Respecte l’aplicació de la prevenció de riscos 
laborals a les empreses del sector, l’any 2019 les 
associacions forestals ARESCAT (Associació de 
Rematants i Serradors de Catalunya) i ACETREF 
(Associació Catalana d’Empreses de Treballs 
Forestals) van portar a terme una interessant 
campanya d’anàlisi. Després de visitar 44 empre-
ses es van arribar a conclusions molts interes-
sants de les quals en volem destacar tres:

– En la majoria de casos únicament es realitza 
formació i informació bàsica a l’avaluació de 
riscos i no es disposa d’altra tipus de forma-
ció específica.

– Les mesures d’emergència no inclouen les 
mesures d’emergència a camp.

– No es registren les revisions i no sempre es 
té localitzada la documentació de maquinària 
i equips de treball.

Es conclou que en el sector encara manca una 
cultura al voltant de la seguretat i salut laborals 
amb un nivell d’exposició al perill elevat.

2  Quocient del total d’accidents de treball ocorreguts durant el període de referència, multiplicat per cent mil i dividit entre 
la mitjana anual de treballadors/es afiliats a final de mes a la Seguretat Social amb cobertura per contingències professio-
nals específicament coberta en els mesos de referència.

Sinistralitat als treballs forestals

A nivell estadístic el Ministeri de Treball i 
Economia Social inclou els treballs forestals 
dins del subsector de Silvicultura i Explotació 
Forestal del sector agrari. Amb les dades de 
sinistralitat als treballs forestals cal tenir molt 
present la infradeclaració d’accidents, donat el 
gran nombre de treballadors/es autònoms i de 
treballadors/es del Règim Especial Agrari (REA).

L’any 2020 van haver-hi 3.642 accidents de 
treball amb baixa a l’Estat espanyol dins del 
subsector de Silvicultura i Explotació Forestal, 
el que implica un increment de gairebé un 71% 
respecte l’any 2013, el punt més baix de la sèrie 
decennal (Figura 1) i que representa el canvi de 
cicle econòmic des de la crisi de 2008. Si ana-
litzem l’índex d’incidència anual2, la Silvicultura 
i l’explotació forestal han estat sempre molt 
per sobre tant de la mitjana espanyola de tots 
els sectors com de la corresponent al sector 
agrícola (Figura 2). A nivell de gravetat dels 
accidents laborals (Figura 3), les dades són pre-
ocupants: de mitjana cada any hi ha 45 accidents 
greus i 9 accidents mortals a l’Estat espanyol 
dins del subsector de la Silvicultura i l’explota-
ció forestal.

Figura 1. Accidents Laborals amb Baixa en jornada en el subsector Silvicultura i Explotació Forestal a l’Estat 
espanyol de 2010 a 2020. Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Economia Social.
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Consideracions pràctiques 
per la prevenció de riscos 
en treballs forestals

Actuacions prèvies: Obertura de 
centre de treball i Coordinació 
d’activitats empresarials

Prèviament a l’inici dels treballs és obliga-
tori que l’empresa, amb independència d’al-
tres sol·licituds que s’hagin d’efectuar o de les 
autoritzacions que s’hagin d’atorgar per altres 

autoritats, comuniqui a la Direcció General de 
Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat 
i Salut Laboral del Departament d’Empresa i 
Treball l’obertura d’un centre de treball (Ordre 
TIN/1071/2010) i acompanyi la comunicació de 
la corresponent avaluació de riscos específica 
dels treballs a executar.

Tradicionalment han existit certs dubtes sobre 
si uns treballs forestals són, o no, un Centre de 
Treball, ja que segons el Reial Decret 486/1997 
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
als llocs de treball s’entendrà com a “llocs de 
treball a les àrees del centre de treball, edifica-
des o no, en les quals els treballadors hauran de 
romandre o a les que puguin accedir per raó de 
la seva feina”, però, segons l’article 1 d’aquest 

Figura 2. Índex d’Incidència d’accidents de treball en jornada amb baixa pel subsector 
Silvicultura i Explotació Forestal, el sector agrari i en total a l’Estat espanyol. 
Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Economia Social.

Figura 3. Accidents de treball greus i mortals pel subsector Silvicultura i Explotació Forestal, del 
sector agrari. Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Economia Social.
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Reial Decret no serà d’aplicació, entre d’altres, 
als camps de cultiu, boscos i terrenys que 
formin part d’una empresa o centre de treball 
agrícola o forestal però que estan situats fora 
de la zona edificada dels mateixos. 

Tot i això, existeixen diverses sentències judici-
als al respecte que conclouen que “l’important 
no és si el lloc on es desenvoluparà l’activitat 
o treball és o no un Centre de Treball tal com 
ho defineix l’Estatut dels Treballadors/es, sinó 
que el fonament de la comunicació d’obertura 
és que l’Administració pugui examinar in situ, el 
compliment del Pla de Seguretat i Salut propo-
sat, i obtenir-ne informació sobre l’avaluació de 
riscos i la planificació de la prevenció, per tant 
en els supòsits analitzats serà obligatori comu-
nicar l’inici d’activitat” (Sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Castella-la Manxa de 
24 de novembre de 2005). En cas d’autònoms 
sense treballadors/es al seu càrrec (com que 
no tenen la consideració d’empresaris) no estan 
obligats a tramitar la comunicació d’obertura de 
centre de treball.

Una altra obligació normativa és la coordinació 
d’activitats empresarials. Quan en un mateix 
centre de treball, com per exemple uns treballs 
d’aprofitaments fusters, es desenvolupen acti-
vitats mitjançant treballadors/es de dues o més 
empreses o treballadors/es autònoms, com per 
exemple colla de treballs forestals i transportis-
ta, s’imposa que l’esmentada coordinació d’acti-
vitats empresarials s’ha d’efectuar d’acord amb 
el que estableix el Reial decret 171/2004, de 30 
de gener, en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials. En aquesta norma s’especifiquen 
les obligacions que corresponen a cadascun 
dels empresaris o treballadors/es autònoms, 
segons la seva situació en relació amb el centre 
de treball on es desenvolupen les activitats.

Definició de la Planificació 
Operativa

És una planificació exhaustiva dels treballs 
forestals (tallada, desembosc, transport,..) que 
ha de garantir la productivitat, seguretat i el 
rendiment, i que cal que sigui coneguda per tots 
els treballadors/es. Caldrà determinar:

– Límits de la zona de treball.
– Mètode de marcada o criteri silvícola de 

tallada.

– Direcció i mètode de desembosc (i per tant 
direcció d’abatiment prioritària).

– Temporalització i zonificació prevista dels 
treballs.

– Ubicació dels carregadors, els vehicles, la 
maquinària,...

– Classificació i requisits dels productes (destí, 
mides, diàmetres...)

Pot semblar una evidència, però és imprescindi-
ble no comprometre la seguretat dels treballs 
en front de la productivitat dels mateixos. 

Avaluació de Riscos i Pla 
d’emergència

L’avaluació de riscos i el pla d’emergència, més 
enllà de ser una obligació normativa “documen-
tal” per l’empresa, ha de ser una eina per a la 
implantació efectiva d’una cultura de la preven-
ció de riscos laborals en els treballs forestals.

L’avaluació de riscos és un document que s’ela-
bora després de portar a terme un reconeixe-
ment exhaustiu de la zona del lloc de treball i de 
determinar quina serà la planificació operativa 
per l’execució dels treballs. En ella caldrà iden-
tificar els riscos específics i les mesures preses 
per tal d’eliminar-los i/o minimitzar-los: 

– Terreny (pendent, orografia, pedregositat...).
– Estat de camins i pistes (transitabilitat quan 

plou, corbes, obagues amb gel...).
– Tipus de màquines a utilitzar.
– Tipus d’arbres (espècie, gruix, duresa...) i 

estat dels mateixos (morts, trencats...).
– Riscos biològics (processionària, animals 

solts...).
– Presència de carreteres, tanques, línies elèc-

triques i/o canalitzacions, edificacions, trànsit 
de persones o qualsevol altre perill potencial.

A part, cal disposar d’informació sobre el perso-
nal implicat a l’obra en relació a possibles perills 
(al·lèrgies,...) per tal de minimitzar-ne el risc.

El pla d’emergència ha de ser un document 
molt senzill que utilitzarem per informar d’una 
possible emergència que pugui sorgir durant els 
treballs. És important que inclogui:

– Lloc més proper amb cobertura mòbil.
– Número de telèfon d’emergència.
– Ubicació i coordenades del lloc de treball.
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– Descripció de l’accés al lloc de treball i tipus 
d’accés (4x4...).

– Coordenades de la zona d’aterratge per heli-
còpter.

– Número de telèfon de contacte.

L’avaluació de riscos i el pla d’emergència són 
documents vius que caldrà actualitzar si hi ha can-
vis, i que han de ser coneguts i estar disponibles 
per totes les persones implicades a l’obra (treba-
lladors/es, subcontractes, personal tècnic...).

Senyalització dels treballs forestals

Figura 4. Model de cartell per a senyalitzar 
una zona de treballs forestals.

Abans de començar uns treballs forestals caldrà 
senyalitzar correctament la zona per tal d’aler-
tar i informar clarament sobre riscos específics 
de la zona i les situacions especials a persones 
alienes a l’obra, al personal operari de l’actuació 
forestal i al personal afí (guarderia, supervisió 
tècnica/administrativa...). Aquesta senyalització 
s’ha de mantenir mentre durin els treballs i/o els 
riscos (Figura 4).

Cal senyalitzar de manera necessària i suficient 
per a 1) intentar evitar l’accés de terceres per-
sones als treballs i 2) assegurar que els treba-
lladors/es coneixen els riscos en tot moment. 
Cal tenir en compte que normalment no es pot 
prohibir l’accés a personal aliè a l’actuació, 
encara que sí que se’n pot sol·licitar la sortida si 
es considera que hi ha un risc a tercers.

Per senyalitzar emprarem cartells, però per 
a punts molt concrets i de situacions espo-
ràdiques de risc, com per exemple una zona 
amb un arbre engarbat, podem emprar cinta 
d’abalisat. La normativa d’aplicació és el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposi-
cions mínimes en matèria de senyalització de 
seguretat i salut a la feina. I en el cas d’interferir 
en carreteres i  vials, s’aplicarà la normativa de 
senyalització vial corresponent.

A nivell de senyalització cal posar atenció a les 
zones amb situacions especials com les zones 
d’entrada i sortida de camions, equips simultanis 
treballant, línies d’alta tensió, risc de projecció 
de restes vegetals...

Ús dels Equips de Protecció 
Individual i altres equips de 
protecció

Un Equip de Protecció Individual (EPI) és un 
equip destinat a ser portat o subjectat per la 
persona treballadora per protegir-la davant 
d’un o diversos riscos que puguin comprometre 
la seva seguretat o salut, així com qualsevol 
complement o accessori destinat a aquesta 
finalitat (Reial decret 773/1997, de 30 de maig, 
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització pels treballadors/es 
d’equips de protecció individual).

Així doncs, els EPI que caldrà emprar variaran 
en funció dels riscos concrets de la feina que 
la persona treballadora desenvolupi, i hauran 
d’estar definits en el pla de prevenció de l’em-
presa Per exemple, l’EPI a emprar durant l’ús de 
la motoserra variarà si la feina desenvolupada 
és l’abatiment d’un arbre o una poda en alçada.

La normativa fixa obligacions respecte als EPI: 
és obligació de l’empresa proporcionar-los gra-
tuïtament i reposar-los quan sigui necessari, i és 
obligació de les persones treballadores d’utilit-
zar-los i cuidar-los correctament.

En el sector forestal és ben conegut que l’ús 
dels EPI no ha estat una pràctica habitual entre 
els treballadors/es forestals, i, tot i que cada 
cop el seu ús està més estès, cal insistir en la 
seva importància. Respecte als EPI, a continua-
ció s’exposen dos aspectes que no s’acostumen 
a tenir en compte: 
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– Els EPI caduquen. Per exemple, el casc 
FUNCTION Basic de la casa STIHL caduca 
als quatre anys comptats des de la data de 
fabricació o després de 3.500 hores d’ús 
(Fotografia 1).

– No tots els EPI són iguals. Per exemple, de 
pantalons antitall en trobem de diferents 
classes en funció de la velocitat de tall de la 
motoserra (Fotografia 1), o de proteccions 
auditives també existeixen diferents en fun-
ció dels decibels de la màquina.

Transport de combustibles i 
provisió de carburant de les 
màquines

Pel transport de combustibles fins als treballs 
forestals s’ha de tenir present que cal complir 
amb les especificacions de l’Acord Europeu 
sobre transport internacional de mercaderies 
perilloses per carretera (ADR), que fixa per 
aquests casos unes quantitats màximes perme-
ses de combustible de 333 litres (en total) amb 
garrafes homologades (UN 1203) i correctament 
senyalitzades (etiqueta de perill de les classes 3 
+ marca de perillós per al medi ambient).

Per proveir de carburant i oli de cadena les 
màquines cal allunyar-se de fonts de calor (tub 
d’escapament del cotxe....) i evitar-ne vessa-
ments. Una bona pràctica cada cop més estesa 
és l’ús de mantes absorbents de vessament 
d’hidrocarburs i olis durant la provisió de com-
bustibles i lubricants. Un cop acabat, i abans 
d’engegar la màquina, caldrà allunyar-se de les 
garrafes de combustible un mínim de 5 metres.

Principis generals de seguretat

De manera general s’exposen algunes conside-
racions a tenir en compte abans d’iniciar l’exe-
cució dels treballs forestals:

– Treballar sempre dins de les pròpies capaci-
tats i formació.

– Mantenir l’alerta mental, la forma física i una 
hidratació i nutrició adequades (ni drogues ni 
alcohol).

– Portar, utilitzar i mantenir tots els EPI correc-
tament així com els equips de treball.

– Seguir sempre els procediments de treball 
establerts i utilitzar la maquinària seguint les 
indicacions dels manuals de funcionament.

– Mantenir les distàncies de seguretat adi-
ents (2 vegades l’alçada dels arbres durant 
l’abatiment, 5 metres durant el trossejat o 15 
metres durant la desbrossada de matollar) i 
mai col·locar-se darrera de les màquines tre-
ballant.

– Assegurar-se de tenir una via d’escapament 
clara i sense obstacles. Tenir els vehicles mirant 
a la sortida i les claus en un lloc conegut per 
totes les persones implicades en els treballs.

– Evitar treballar en condicions meteorològi-
ques adverses.

Fotografia 1. Detall de la data fabricació d’un cast 
FUNCTION Basic de la casa STIHL (dalt) i etiqueta 
d’un pantaló antitall on s’indica que és de classe 1 
(20 m/s segons EN 381) (baix).
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Trobada diària de les persones 
treballadores

És una bona pràctica dedicar una estona cada 
matí, abans de començar la jornada, per portar a 
terme una petita trobada de totes les persones 
implicades als treballs aquell dia (Fotografia 
2), per tal de comentar possibles canvis en el 
planificació operativa, fer un breu recordatori 
de l’avaluació de riscos i del pla d’emergència, 
i explicar les condicions meteorològiques pre-
vistes.

Treballs amb motoserra: 
abatiment, desbrancat i trossejat 
d’arbres

Es pot dir que, de manera bastant generalitzada, 
hi ha un desconeixement sobre el maneig i uti-
lització de la motoserra en els treballs forestals. 
És habitual trobar motoserristes amb molta 
experiència laboral però poca formació i que, 
per tant, arrosseguen mals hàbits de treball que 
porten associats riscos per a ells mateixos i per 
a la resta de persones de la colla.

Abans de l’ús de la màquina cal portar a terme 
comprovacions operatives de seguretat per 

tal de verificar si la motoserra: 1) es troba en 
bon estat (funcionament del fre de cadena, 
protector de mà dreta, fiador de l’accelerador, 
comprovar la lubricació de la cadena i que no 
hi hagi arrossegament, i que l’interruptor d’en-
cesa/apagada funcioni), 2) està esmolada i 3) 
és segura abans del seu ús (Fotografia 3). Cal 
tenir present que la màquina s’ha d’engegar de 
manera segura: bloquejada a terra o entre els 
genolls amb el fre accionat.

Fotografia 3. Punts a verificar abans de l’ús de la 
motoserra.

Fotografia 2. Trobada diària de personal implicat en un aprofitament forestal.
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Un cop fetes aquestes comprovacions cal tenir 
present les següents consideracions generals 
sobre el maneig correcte de la motoserra:

– Cal activar el fre de la cadena sempre que 
es camini amb la motoserra en marxa, s’hagi 
de posar a terra estant engegada o abans de 
retirar-ne una mà de l’empunyadura.

– La motoserra s’ha d’agafar de manera ferma 
i segura quan està en funcionament, sempre 
amb les dues mans i amb el polze de la mà 
esquerra rodejant l’empunyadura superior de 
la màquina (Fotografia 4).

– Alerta amb els plans de tall, no es pot posar el 
cos en el mateix pla que l’espasa quan estem 
tallant amb la motoserra (Fotografia 5).

– Tenir en compte aspectes d’ergonomia durant 
l’ús, com per exemple mantenir l’esquena 
recta, doblegar els genolls o ajudar-se de les 
cames per controlar-la (Fotografia 5).

Fotografia 4. Motoserra agafada de manera ferma 
amb les dues mans i el polze de la mà esquerra 
rodejant l’empunyadura superior de la màquina.

Fotografia 5. Motoserista treballant amb el pla de tall sobre el cos i d’una manera poc ergonòmica 
(esquerra) i treballant amb el pla de tall fora del cos i amb una posició més ergonòmica (dreta).
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Per portar a terme l’abatiment d’un arbre cal 
saber que no n’hi ha dos d’iguals. Les variacions 
en la mida i les característiques dels arbres, 
el tipus de terreny i les condicions operatives 
creen una àmplia varietat de situacions durant 
l’abatiment. El procediment d’abatiment inclou 4 
passos: 1) valoració individual de l’arbre, 2) pre-
paració de la zona de treball, vies d’escapament 
i identificació de les zones de perill, 3) abatiment 
i 4) la retirada i avaluació.

Pas 1 – Valoració individual de l’arbre 

És fonamental prendre el temps necessari per 
valorar correctament un arbre abans d’abatre’l.  
Cal avaluar tot l’arbre, des de la capçada fins a 
la soca, i sempre que sigui possible des de dife-
rents punts de vista i distàncies. 

L’objectiu de la valoració és identificar la cai-
guda natural de l’arbre i els possibles perills, 
escollir i planificar la tècnica i direcció de tallada 
i determinar si la persona operària té els conei-
xements i la formació adequades per abatre’l 
amb seguretat.

Per valorar l’arbre cal: 1) avaluar la mida i la 
forma de la capçada comprovant la inclinació 
predominant i lateral, 2) buscar possibles mal-
formacions, podridures i perills (branques mor-
tes o trencades, branques entrellaçades amb 
branques d’altres arbres, línies elèctriques...) i 
3) comprovar el sentit i la força del vent.

Un cop valorat l’arbre, i tenint molt present la 
direcció i el mètode de desembosc posterior 
(planificació operativa), cal determinar la direcció 
de caiguda, la tècnica d’abatiment i decidir si el 
treballador/a ho pot executar de manera segura.

Pas 2 – Preparació de la zona de treball, ruta 
d’escapament i identificació de zones de perill

Al voltant de l’arbre (zona de treball) cal tenir 
prou espai disponible per moure’s lliurement i cal 
assegurar que les rutes d’escapament són segu-
res i estan lliures d’obstacles, ja que les emprarem 
per allunyar-nos de l’arbre un cop aquest comenci 
a caure. Les zones de perill són zones que s’han 
d’evitar creuar un cop tenim l’arbre tallat.

Si és necessari portarem a terme, de manera 
segura, una poda baixa de l’arbre a abatre tenint 
present que no es pot utilitzar la motoserra per 
sobre de l’alçada de l’espatlla de l’operari, que 
l’espasa ha d’estar al costat oposat del tronc i 
que sempre ens desplaçarem endavant.

Pas 3 – Abatiment 

Existeixen diferents tècniques d’abatiment 
segures en funció del diàmetre de l’arbre res-
pecte la mida de l’espasa i de si l’arbre està 
aplomat a favor (direcció de caiguda = direcció 
d’abatiment) o en contra (direcció de caiguda ≠ 
direcció d’abatiment).  Tot i la varietat de talls, 
tots ells per tal de ser segurs, han de tenir:

– Una entallada d’entre 1/4 o 1/5 part del dià-
metre de l’arbre i d’uns 45° (tot i que existei-
xen variacions) que determina la direcció de 
caiguda de l’arbre.

– Una frontissa apropiada pel diàmetre i tipus 
d’arbre, i paral·lela a l’entallada (tot i que 
existeixen variacions).

– Un tall o talls de caiguda al mateix nivell o 
una mica per sobre que el tall inferior de l’en-
tallada.

És important recalcar el paper de la frontissa 
(Fotografia 6) per controlar la direcció de l’ar-
bre durant les primeres etapes de la caiguda 
fins que s’acaba trencant. Malauradament l’ex-
periència ens diu que molts motoserristes no la 
construeixen de manera correcta o directament 
no la construeixen.

Un cop iniciem el tall de caiguda i abans que 
l’arbre es comenci a moure, cal comprovar que 
a la zona de perill no hi ha cap persona i caldrà 
cridar “Arbre” per alertar de la caiguda d’aquest.

Fotografia 6. Tall danès on podem apreciar la frontissa.
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Pas 4 – Retirada i avaluació

Un cop l’arbre es comença a moure, i abans que 
aquest arribi al terra, caldrà retirar-se del seu 
costat fent servir la ruta d’escapament i vigilant, 
en tot moment, la possible caiguda de branques 
o de restes de capçada.

Sempre és una bona pràctica autoavaluar els 
talls que es portin a terme per tal d’aprendre 
dels propis errors i esdevenir millors professio-
nals de la motoserra.

Un cop abatut d’arbre, i en funció del que deter-
mini la planificació operativa, pot ser que calgui 
desbrancar-lo, tallar-ne la capçada i trossejar-lo.

Per tal d’eliminar les branques de forma 
ergonòmica, segura i productiva és necessari 
(Fotografia 7):

– Utilitzar una postura correcta i emprar l’ar-
bre i/o la cama dreta com a suport de la 
motoserra.

– Desplaçar-se (moure els peus) amb l’espasa 
al costat contrari del cos (tronc entre la per-
sona i la motoserra).

– Evitar tallar amb la punta de l’espasa o en 
direcció al cos.

– Utilitzar una seqüencia sistemàtica de talls 
i posició de la motoserra adient al tipus de 
ramificació.

– Girar el tronc mitjançant tècniques i/o eines 
auxiliars adequades.

– Evitar “monyons” i eliminar totes les bran-
ques arran del tronc.

Per tallar la capçada caldrà conèixer el diàmetre 
mínim dels productes que extraurem del tronc 
(planificació operativa), executar el tall i elimi-
nar les restes de manera segura. Pel que fa al 
trossejat, caldrà tenir en compte les forces de 
tracció i compressió dins del tronc, per tal d’evi-
tar atrapaments de la motoserra o moviments 
incontrolats de la fusta. De manera genèrica 
farem un petit tall per la compressió i acabarem 
tallant el tronc per la tracció fent que ambdós 
talls coincideixin.

Durant l’abatiment d’arbres és habitual que 
alguns es quedin engarbats sobre d’altres. 
Tradicionalment per desengarbar-los s’han 
emprat mètodes amb molts riscos (tirar un altre 
arbre a sobre...) que cal evitar. Per desengarbar 
un arbre de manera ergonòmica i segura cal:

– Escollir cap a quina direcció volem girar la 
capçada. Amb aquesta elecció perdem una 
de les zones d’escapament i caldrà portar a 
terme totes les operacions des de l’altra zona.

Fotografia 7. Persona desbrancant un arbre després de ser abatut i abans de ser desemboscat, amb posició 
ergonòmica, motoserra recolzada a l’arbre i situada al costat contrari al cos. Foto del projecte Pyrempfor.
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– Tallar, de manera segura, una part de la fron-
tissa deixant-ne una altra que funcioni com a 
pivot sobre el que girarà l’arbre. 

– Emprant eines manuals (palanca d’abati-
ment), fer girar l’arbre sobre la frontissa 
restant. Cal tenir en compte que sempre 
s’emprarà la palanca empenyent endavant, i 
que caldrà tornar a comprovar que a la zona 
de perill no hi ha cap persona i cridar “Arbre” 
per alertar de la caiguda.

– Un cop l’arbre comenci a caure, deixar anar 
l’eina auxiliar i emprar la ruta d’escapament 
per allunyar-nos.

– En el cas que l’arbre no caigui, tallarem total-
ment la frontissa i emprant eines auxiliars de 
manera ergonòmica el farem recular fins que 
arribi al terra.

– Si encara no s’aconsegueix que l’arbre caigui, 
ja només queda l’opció emprar ajuda externa 
(cabrestant, skidder,...) i/o precintar la zona 
de manera clara indicant perill de caiguda.

Desembosc amb tractor agrícola 
adaptat o skidder amb cabrestant 

Normativa

La maquinària utilitzada en els aprofitaments 
forestals ha de complir amb unes condicions 
mínimes per garantir la seguretat dels treba-
lladors/es, i en el cas que estigui matriculada 
ha de disposar de la fitxa tècnica, el permís de 
circulació i una assegurança.

La normativa fixa que tots els equips fabricats 
a partir de l’any 1995 han de tenir un Marcat 
CE, una Declaració CE de Conformitat, el Manual 
d’instruccions en una llengua que entengui la 
persona operària i han de complir amb els 
requisits fixats pel Reial decret 1215/1997, de 18 
de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
pels treballadors dels equips de treball. En el 
cas dels equips fabricats amb anterioritat a 
l’any 1995 (Fotografia 7) han de tenir un estudi 
d’adequació emès per un professional tècnic 
competent. El Reial Decret 1215/1997 fixa, entre 
altres, les següents qüestions:

Fotografia 8. Un dels models més comuns de Skidder emprat a Catalunya: el John Deere 
440 fabricat l’any 1979 i encara en funcionament durant treballs forestals.
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– Els dispositius per accionar la maquinària 
seran clarament visibles, amb una senyalitza-
ció adequada, estaran situats fora de zones 
perilloses i on no sigui factible la seva mani-
pulació.

– Les zones de la màquina (elements mòbils, 
engranatges...) on es puguin produir engan-
xaments i/o atrapaments hauran d’estar pro-
tegides per dispositius o mecanismes de 
protecció.

– Les màquines han de comptar amb disposi-
tius de parada d’emergència.

– Les cabines estaran proveïdes de les perti-
nents estructures de protecció: ROPS (pro-
tecció davant de la bolcada), FOPS (protecció 
davant de la caiguda d’objectes) i OPS (pro-
tecció davant de la penetració d’objectes).

– La maquinària forestal haurà de comptar 
amb els següents elements i dispositius de 
seguretat: sortida d’emergència amb siste-
ma d’obertura des de l’exterior de la cabina, 
seient amb cinturó de seguretat, extintor dins 
de la cabina, senyalització acústica de marxa 
enrere, sistema d’il·luminació exterior ade-
quat, equip de primers auxilis, pictogrames de 
perill o advertiment, superfícies antilliscants, 
miralls...

Al sector forestal moltes de les màquines uti-
litzades no ofereixen garanties del compliment 
del Reial Decret 1215/1997.

Desplaçament pel lloc de treball

Per tal de desplaçar-nos de manera segura 
caldrà adaptar la velocitat i la conducció a 
les característiques de la zona de treball. Una 
de les principals característiques limitants pel 
funcionament segur de la maquinària és el 
pendent del terreny. Sempre que sigui possible, 
els desplaçaments es realitzaran per la línia de 
màxim pendent, amb la finalitat d’evitar bolca-
des, i procurarem no girar de manera brusca 
amb la màquina. Si no és possible la conducció 
en línia de màxim pendent, i hem de despla-
çar-nos de forma transversal pel vessant, cal-
drà mantenir-se per sota els límits de pendent 
lateral especificats pel fabricant. Per garantir 
l’adherència de la màquina cal un bon estat de 
conservació dels pneumàtics, emprar cadenes o 
omplir-los amb aigua.

Ús del cabrestant

Primer de tot cal garantir que l’equip (cabres-
tant, cable/corda sintètica i element auxiliars) 
són els adients pel tractor i/o skidder i pels 
arbres a desemboscar. Diàriament, i abans d’ini-
ciar la feina, caldrà revisar l’estat dels ganxos, 

Fotografia 9. Persona operant el cabrestant de desembosc de manera remota, apartada 
de la trajectòria i amb la protecció dels arbres en peu, mentre observa el moviment 

dels troncs i també amb visió directa amb la màquina. Foto del projecte Pyrempfor.
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cables/cordes sintètiques, cadenes i altres ele-
ments auxiliars, tot verificant que les carcasses 
de protecció del tambor estan en bon estat, així 
com el correcte funcionament dels polsadors 
d’emergència.

Quan es realitzen operacions amb cabrestant 
és habitual que treballi una persona que s’en-
carrega d’enganxar els troncs. És bàsica una 
bona comunicació entre les persones que tre-
ballen des dels arbres i des de la màquina, i amb 
aquest objectiu s’empraran equips de comunica-
ció (emissores) o un codi de senyals inequívoc 
i conegut per totes les persones que vagin a 
participar a l’operació.

El maquinista ha de veure en tot moment la 
càrrega i no perdre de vista la màquina. El cable 
s’ha de mantenir sempre el més baix possible, 
per tal d’evitar que la part davantera del tractor 
es pugui aixecar quan aquest està sotmès a una 
càrrega de tracció elevada.

Durant l’arrossegament cal garantir que no 
hi hagi ningú a la trajectòria entre la càrrega 
i la màquina, i durant l’operació no s’agafarà 
el cable, ni s’intentarà dirigir amb les mans 
(Fotografia 8). Si es fan servir politges, cal asse-
gurar-se que no hi hagi ningú a l’àrea d’acció del 
mecanisme.

Durant els darrers anys l’ús de cordes sintè-
tiques s’ha anat estenent en els treballs de 
desembosc amb cabrestant. A nivell de riscos 
laborals un dels grans avantatges d’aquest sis-
tema, respecte el cable d’acer tradicional, és la 
reducció dels accidents per l’efecte fuet en cas 
de trencament.

Conclusions

El preu de la fusta a Catalunya està pràctica-
ment estancat des de fa dècades mentre que 
els costos dels treballs han anat augmentant 
progressivament, aquest fet ha provocat que el 
marge de benefici dels treballs forestals cada 
cop sigui més baix. 

Aquesta reducció del marge de benefici s’ha 
repercutit, en moltes ocasions, sobre els tre-
balladors/es que estan directament al bosc, 
propiciant que habitualment els treballadors/
es forestals han estat persones poc formades, 
amb poca consciència del risc i pocs hàbits pre-

ventius, que han desenvolupat la seva feina en 
condicions poc ergonòmiques i poc saludables, 
assumint riscos innecessaris, i que molt proba-
blement els han portat a patir accidents moltes 
vegades evitables. 

Una de les cantarelles més repetides entre les 
persones que formem part del sector forestal 
és la necessitat de dignificació del sector i, en 
concret, de dignificar la feina d’aquestes per-
sones que treballen a bosc realitzant treballs 
forestals. Aquesta dignificació implica, sense 
cap mena de dubte, que les persones que tre-
ballen al bosc esdevinguin uns professionals 
del sector forestal que desenvolupen la seva 
feina en una condicions segures, saludables i a 
més a més correctament remunerades, i que ho 
puguin fer fins a la seva jubilació. 

Aquesta dignificació transcorre, sí o sí, per una 
formació altament especialitzada dels treba-
lladors/es forestals en metodologies i procedi-
ments operatius estandarditzats que minimit-
zin els riscos inherents als treballs forestals 
mantenint-ne, o fins hi tot augmentant-ne la 
productivitat.

Comptar amb professionals que saben a quins 
riscos s’exposen quan duen a terme la seva 
feina, que són coneixedors de les mesures 
preventives i que estan formats per reaccionar 
de la manera adequada davant de diferents 
circumstàncies, suposa un valor afegit per a 
l’empresa ja que redueix la sinistralitat i en fa 
augmentar la productivitat (menys baixes = més 
productivitat).

Les diferents consideracions pràctiques sobre 
prevenció de riscos laborals al sector forestal 
que es proposen en aquest article volen ser una 
aportació a la seguretat dels treballadors/es 
forestals i per tant un aportació a la productivi-
tat i la dignificació del sector.
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Cal agrair la participació de la cooperativa de 
treballs forestals Bosquerols SCCL en l’organit-
zació i el desenvolupament de la jornada i al Pau 
Vericat, al Josep Plasència i l’Andrea Duane per 
les aportacions i la revisió de l’article.
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Resum _ Els fongs són components fonamentals de la biodiversitat, productivitat i funcionament 
dels ecosistemes forestals. A més, els bolets constitueixen el principal recurs d’una important 
activitat socioeconòmica basada en la seva recol·lecció tant amb finalitats recreatives com 
comercials. Brinden també importants serveis ecosistèmics tant culturals, com de suport, regula-
ció i aprovisionament al conjunt de la societat. Per això, conèixer quines estructures forestals afa-
voreixen la diversitat i la productivitat dels bolets i com la silvicultura pot contribuir a promoure 
el recurs micològic és fonamental per a la presa de decisions relacionades amb la gestió forestal 
multifuncional orientada a la provisió de múltiples serveis ecosistèmics.

En aquest context, la “micosilvicultura” estudia les interaccions entre la dinàmica natural dels eco-
sistemes forestals i la seva gestió, amb l’objectiu de traslladar aquest coneixement a la definició 
de les millors pràctiques per a la sostenibilitat, conservació, productivitat i rendibilitat dels fongs. 
En la generació d’aquest coneixement ha jugat un paper fonamental l’ampli dispositiu experi-
mental i de seguiment de fongs forestals establert a Catalunya pel Centre de Ciència i Tecnologia 
Forestal de Catalunya (CTFC) i gestionat conjuntament amb la Universitat de Lleida.

Aquest article descriu l’estat actual del coneixement científic en matèria de micosilvicultura. 
L’objectiu d’aquest article és la divulgació, entre els professionals dedicats a la gestió dels eco-
sistemes forestals, de com l’estructura forestal i la silvicultura poden modular la diversitat i pro-
ductivitat de fongs d’interès socioeconòmic pel seu valor recreatiu i comercial.

Introducció

Els fongs són components fonamentals de la 
biodiversitat i el funcionament dels ecosiste-
mes forestals. A més, els cossos fructífers dels 
fongs, els bolets, que constitueixen el principal 
recurs d’una important activitat socioeconò-
mica basada en la seva recol·lecció tant amb 
finalitats recreatives com comercials, brinden 
importants serveis ecosistèmics tant culturals, 
com d’aprovisionament al conjunt de la societat 
(Rincón et al., 2021). El valor comercial dels 
bolets pot superar els 40 milions d’euros en 
països com Itàlia o els 32 milions d’euros en 
regions com Catalunya. El valor derivat dels 
bolets és encara major si es considera a més el 

valor recreatiu de la recol·lecció, arribant als 48 
milions €/any estimats a Catalunya, on s’estima 
que aproximadament 1,2 milions de persones 
recol·lecten bolets anualment com a activitat 
recreativa o comercial (Bonet et al., 2014).

Així, el benefici econòmic dels fongs silvestres 
pot ser major que els ingressos de la fusta, espe-
cialment en àrees on els aprofitaments fusters 
no són molt rendibles. A més, el benefici eco-
nòmic dels bolets silvestres pot representar un 
percentatge considerable (fins al 25%) del valor 
esperat del sòl, fins i tot en països on la produc-
ció de fusta té una important activitat econòmi-
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ca. S’estima que una família de quatre persones 
que viu en una zona rural del nord d’Espanya 
pot obtenir beneficis de 5.600 a 8.400 € per la 
recol·lecció de rovellons (Lactarius deliciosus) 
en el transcurs d’una temporada, la contribució 
econòmica anual de la qual a escala nacional pot 
arribar a representar 5,3 milions d’euros (Veus 
et al., 2012).

No obstant això, la quantificació de la contri-
bució exacta dels fongs als ingressos de les 
llars en termes econòmics pot ser encara una 
subestimació de la seva importància real a 
causa de la dificultat de conèixer amb exactitud 
la quantitat de fongs silvestres que es venen, 
ja que es tracta d’una economia en gran mane-
ra informal. La doble importància dels fongs 
forestals en termes ecològics i socioeconòmics 
subratlla la necessitat de promoure i preservar 
aquest recurs. Per aquests motius, els models 
de gestió forestal orientats a la provisió de 
fongs silvestres han de basar-se en quantifica-
cions rigoroses de l’impacte d’aquesta gestió en 
la productivitat de bolets. Això implica també un 
coneixement científic profund dels factors clau 
que afecten les comunitats fúngiques.

Hi ha diverses variables que influeixen sobre la 
producció de bolets. A més de les interaccions 
específiques entre plantes i fongs, altres factors 
clau que afecten la producció micològica són 
les condicions climàtiques i les característiques 
topogràfiques i edàfiques (Figura 1). La disponi-
bilitat d’aigua és fonamental per a la formació 
del cos fructífer (bolets), per la qual cosa la 
precipitació i l’evapotranspiració influeixen en 
la producció anual de bolets. Les condicions cli-
màtiques també poden afectar la producció de 
fongs a llarg termini a conseqüència del canvi 
climàtic (Morera et al., 2022). No obstant això, 
les condicions climàtiques o del lloc per si soles 
no expliquen completament l’aparició de fongs, 
sinó que les característiques de l’estructura de 
la massa forestal (p. ex., composició d’espècies 
d’arbres, edat i densitat) també influeixen en la 
producció micològica (Figura 1).

En aquest sentit, és necessari conèixer quines 
estructures forestals milloren la productivitat de 
bolets silvestres comestibles i comercialitzables. 
El seu coneixement és clau per la presa de deci-
sions en relació amb les alternatives òptimes de 
gestió forestal multifuncional per a la provisió de 
múltiples serveis ecosistèmics, incloent la pro-

Figura 1. Factors que influeixen en la diversitat i productivitat de 
bolets en ecosistemes forestals. Font: Tomao et al., 2017.
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ducció micològica (de-Miguel et al., 2014, Miina 
et al., 2020). L’extensa tradició de recol·lecció 
de bolets en algunes zones, com per exemple a 
Catalunya i Castella i Lleó, entre moltes altres, jun-
tament amb un creixent interès per la recol·lecció 
i consum de fongs, ha portat al desenvolupament 
d’una nova i prometedora disciplina forestal en 
les últimes dècades: la “micosilvicultura”.

La micosilvicultura productiva intenta integrar 
la producció de fusta i fongs en el maneig 
dels ecosistemes forestals, però sense obli-
dar altres objectius com la conservació de la 

seva biodiversitat. Per això, una definició més 
àmplia i generalitzada de micosilvicultura seria: 
la ciència experimental que estudia les interac-
cions entre la dinàmica natural dels ecosiste-
mes forestals i la seva gestió, amb l’objectiu de 
definir les millors pràctiques per a la sostenibi-
litat, conservació, productivitat i rendibilitat dels 
fongs. Encara que en algunes àrees concretes, 
com és el cas de la “truficultura” on les pràcti-
ques necessàries per al cultiu de tòfones (Tuber 
spp.) són més conegudes, no és tant així en el 
cas de molts altres fongs silvestres, alguns dels 
quals també són comercialment importants.

Fotografia 1. Principals bolets micorrízics. De dalt a baix: Boletus edulis, B. pinophilus, 
Lactarius sanguifluus, L. deliciosus, Cantharellus cibarius i Tricholoma terreum.
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La majoria de les espècies econòmicament relle-
vants són fongs micorrízics (p. ex., Boletus spp., 
Lactarius spp., Cantharellus spp. i Tricholoma 
spp., Fotografia 1). No obstant això, algunes 
espècies sapròfites (p. ex., Morchella spp., 
Agaricus spp. i Macrolepiota spp.) i paràsites 
(p. ex., Armillaria spp.) també poden ser impor-
tants per a les economies locals. El gran nombre 
d’espècies de fongs d’interès socioeconòmic, 
unit a la diversitat de factors que influeixen en 
la seva productivitat fan del desenvolupament 
de recomanacions de gestió forestal una tasca 
complexa i alhora un repte des del punt de vista 
científic.

Influència de l’estructura 
de la massa sobre el recurs 
micològic

Són diversos els factors relacionats amb l’es-
tructura de la massa forestal que influeixen en 
la productivitat i diversitat de fongs silvestres 
(Tomao et al., 2017; 2020). Així, l’edat del bosc 
és un factor important per a la productivitat de 
bolets, essent algunes espècies de fongs més 
típiques d’estadis primerencs del desenvolupa-
ment de la massa, mentre que altres espècies 
tendeixen a aparèixer en fases més avançades 
de desenvolupament. No obstant, altres espèci-
es de fongs són més generalistes, amb la possi-
bilitat d’aparèixer al llarg de diferents etapes de 
desenvolupament.

El coneixement científic existent suggereix que 
la productivitat de bolets de fongs micorrízics 
sol ser més abundant en masses no massa 
envellides, la qual cosa podria estar relacio-
nat amb un major creixement de l’arbratge en 
estadis més joves de desenvolupament de la 
massa i, per tant, d’una major disponibilitat de 
carbohidrats per als fongs micorrízics a través 
de la relació simbiòtica que mantenen amb els 
arbres hoste.

La composició de la comunitat fúngica micorrí-
zica es veu també influenciada per l’estructura 
i densitat de la massa degut, en bona part, a la 
relació simbiòtica amb els arbres. L’àrea basal 
és una de les variables més utilitzades per a 
descriure la densitat de la massa, així com per 
a quantificar diferents opcions i intensitats de 
gestió, i és a més un factor relacionat amb la 
producció micològica. Així, es considera que, 

com a valor orientatiu, una àrea basal d’entorn 
de 20 m²/ha és òptima per a maximitzar la pro-
ducció de bolets d’interès socioeconòmic, si bé 
lògicament poden existir diferències entre tipus 
de boscos i espècies de fongs, amb rangs des 
de 10 fins a 40 m²/ha, depenent de la mena de 
massa i de les espècies de fongs principals.

La fracció de cabuda coberta també és un indi-
cador de l’estructura de la massa que pot tenir 
un efecte sobre la producció de fongs. Masses 
sense tangència de copes semblen ser més 
adequades per a la producció micològica, espe-
cialment en el cas d’importants espècies comes-
tibles d’interès socioeconòmic com Lactarius 
deliciosus i Boletus edulis. Això pot ser degut 
a l’efecte que la fracció de cabuda coberta pot 
tenir sobre les condicions microclimàtiques de 
la massa, influint sobre la temperatura i la 
humitat del sòl. Si bé aquesta variable també 
pot estar correlacionada amb l’edat i estructura 
de la massa, la competència de l’arbrat pels 
recursos i els seus efectes sobre la productivi-
tat micològica (Fotografia 2).

De la mateixa manera, existeix una forta relació 
entre les comunitats de fongs i la composició de 
les plantes vasculars de l’ecosistema forestal, 
de manera que la composició d’espècies d’ar-
bres sobre la comunitat de fongs pot ser més 
important que altres factors. Això es deu en 
part a la preferència d’algunes espècies micor-
ríziques per determinades espècies i gèneres 
d’arbres hoste amb els quals viuen en simbiosi, 
així com en les diferències de les característi-
ques de la matèria orgànica de l’ecosistema en 
el cas dels fongs sapròfits. Els fongs micorrízics 
poden ser generalistes o especialistes depenent, 
respectivament, de la seva capacitat per a esta-
blir simbiosi amb diferents espècies i gèneres 
d’arbres i en una àmplia gamma de condicions 
de creixement, o només amb un rang restringit 
d’espècies i condicions ambientals.

Per exemple, algunes espècies d’interès socioe-
conòmic com Lactarius deliciosus formen micor-
rizes amb diverses espècies de Pinaceae, mentre 
que Boletus edulis i Cantharellus spp. són espèci-
es més generalistes que poden establir simbiosis 
amb diverses espècies de coníferes i planifolis 
en diferents latituds i altituds. Algunes de les 
espècies d’arbres associades a aquests preuats 
fongs són habituals en ecosistemes naturals i 
plantacions forestals (p. ex., Abies, Picea, Pinus, 
Pseudotsuga), sovint orientades a la producció 
de fusta. Aquest fet permet plantejar una ges-
tió multifuncional que tingui com a objectius la 
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producció de fusta com de bolets, sense oblidar 
altres serveis ecosistèmics.

Si bé la diversitat de fongs tendeix a incremen-
tar-se amb l’augment de la riquesa d’espècies 
arbòries, l’efecte d’aquesta sobre la producció 
micològica no es coneix en profunditat. D’altra 
banda, la productivitat de fongs, sobretot micor-
rízics, pot dependre en gran mesura de l’abun-
dància relativa d’arbres hoste, la qual cosa pot 
ser també objectiu dels tractaments silvícoles.

Efecte de la gestió forestal 
sobre el recurs micològic

La gestió forestal i les seves interaccions amb 
altres factors ambientals, meteorològics i cli-
màtics pot afectar significativament la produc-
tivitat i diversitat de fongs (Tomao et al., 2017; 
2020). Així, els tractaments silvícoles, com les 
aclarides, contribueixen a modificar les condi-
cions microclimàtiques a l’interior de la massa 
i sòl forestal. Això pot comportar canvis en la 

diversitat i productivitat d’espècies de fongs en 
funció dels seus requisits específics de tempe-
ratura i humitat. A més, eliminar determinats 
arbres hoste també pot comportar una afecta-
ció a determinades espècies de fongs micorrí-
zics associats específicament a determinades 
espècies d’arbres. Alhora aquest fet en altres 
fongs pot afavorir-los en modificar-se la com-
petència interespecífica dins de la comunitat 
fúngica.

D’altra banda, un major vigor i creixement dels 
arbres restants com a resultat d’una clara 
podria contribuir a una major assignació de 
carbohidrats a aquests fongs. Alhora també 
podria arribar a traduir-se en un increment de la 
productivitat de bolets de determinades espèci-
es micorríziques, si bé el coneixement científic 
sobre quin és la importància relativa dels canvis 
en les condicions microclimàtiques i del flux de 
carboni, respectivament, com a resultat dels 
tractaments silvícoles continua sent escàs. A 
més, en paral·lel, com a resultat d’un tractament 
silvícola pot haver-hi un augment en la produc-
ció de bolets d’espècies no micorríziques, com 
per exemple de fongs sapròfits. Aquests fongs 

Fotografia 2. Bosc de pi negre de Meranges amb elevada densitat arbòria (AB i FCC 
altes), una estructura no adequada per a la producció de bolets comestibles. 
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poden aprofitar el nou nínxol ecològic resultant 
de les noves condicions microclimàtiques o de 
canvis en la disponibilitat de matèria orgànica 
arran de les tales (Fotografia 3).

Tot i així, els estudis científics mostren resultats 
discrepants entre l’efecte de les clares i l’abun-
dància de bolets. Mentre que alguns estudis 
han demostrat efectes negatius després de 
l’aclarida, altres estudis, com en el cas d’algunes 
pinedes mediterrànies estudiades a Catalunya, 
han demostrat un increment de bolets comes-
tibles (Lactarius deliciosus s.l.) immediatament 
després de la tala. Aquests efectes (tant positius 
com negatius) tendeixen a desaparèixer pocs 
anys després del tractament. Aquestes discre-
pàncies poden ser a causa de: diferències en 
l’ecologia de les diferents espècies fúngiques, la 
reacció de la massa a la intervenció, diferències 
en els tractaments silvícoles i els seus efectes i 
pertorbacions sobre el sòl (p. ex., la compacta-
ció, la qual cosa pot modificar la seva capacitat 
de retenció d’aigua i, per tant, afectar la fructifi-

cació de bolets). Tractaments silvícoles de baix 
impacte poden ser per tant preferibles per a 
mantenir la diversitat i productivitat micològica 
del bosc.

De la mateixa manera, la intensitat de l’aclarida 
pot influir en la productivitat d’algunes espè-
cies de fongs, essent en general una intensitat 
moderada la més recomanable per a promou-
re espècies comestibles micorríziques d’inte-
rès socioeconòmic com Boletus, Lactarius o 
Cantharellus, d’acord amb diversos estudis. Per 
contra, tractaments excessivament intensos (p. 
ex. per sobre del 40% en àrea basal) poden no 
afavorir o fins i tot perjudicar aquestes espècies 
a causa de canvis en les condicions microclimà-
tiques i a la reducció substancial d’arbres hoste.

Per aquests mateixos motius, diferents mètodes 
de regeneració poden tenir efectes molt dife-
rents sobre les comunitats fúngiques, la seva 
diversitat i productivitat. Així, diferents estudis 
han conclòs que les tallades a arreu tendeixen 

Fotografia 3. Bosc de pi negre de Meranges després de les actuacions 
silvícoles per a afavorir la producció de bolets comestibles.
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a influir negativament en la productivitat de 
bolets de fongs micorrízics comestibles durant 
anys, fins que una nova cohort d’arbres hoste 
s’estableix com a resultat del tractament de 
regeneració. De fet, aquesta eliminació completa 
de l’arbrat sembla tenir també un efecte nega-
tiu en la supervivència del miceli fúngic sota el 
sòl. Tot i així, aquests mètodes de regeneració 
poden afavorir determinades espècies de fongs 
d’interès socioeconòmic capaços d’aprofitar les 
noves condicions generades com a resultat de 
la tallada, com per exemple algunes espècies de 
fongs sapròfits com les múrgoles (Morchella 
spp.) o d’espècies patògenes com el fong de mel 
(Armillaria mellea).

D’altra banda, el mètode d’aclarida successiva 
uniforme pot preservar una major abundància 
de bolets micorrízics en comparació amb les 
tallades a arreu. L’aclarida successiva unifor-
me  preserva part de l’arbrat “adult” mentre es 
regenera la massa que al mateix temps actua 
com reservori d’espècies de fongs micorrízics. 
Per això, estratègies com la reserva d’arbres 
mare poden contribuir al doble objectiu: ajudar 
a la regeneració de la massa i preservar millor 
la comunitat fúngica i la productivitat micolò-
gica. En aquest sentit, una silvicultura basada 
en mètodes com l’aclarida successiva unifor-
me, la reserva d’arbres mare o les tallades de 
selecció poden ser preferibles a les tallades 
arreu si l’objectiu és fomentar la productivitat 
de bolets d’espècies de fongs micorrízics. Els 
bolets micorrízics representen la major part de 
la productivitat de bolets comestibles d’interès 
socioeconòmic per a ús recreatiu i comercial.

Similar a l’efecte de les aclarides, l’estassat de la 
vegetació arbustiva pot contribuir, d’una banda, a 
incrementar la vitalitat i creixement dels arbres 
i, per tant, afavorir la diversitat i productivitat 
de fongs micorrízics. Algunes espècies poden 
veure’s també afavorides per la modificació de 
les condicions microclimàtiques (p. ex. increment 
de la temperatura) a l’interior de la massa a con-
seqüència del desbrossament, com per exemple 
algunes espècies termòfiles del gènere Boletus. 
No obstant això, la pròpia vegetació arbustiva 
pot generar també relacions simbiòtiques amb 
fongs micorrízics d’interès socioeconòmic i con-
tribuir a la productivitat de bolets d’aquestes 
espècies, com pot ser el cas de Boletus edulis en 
matolls d’estepa ladanífera (Cistus ladanifer) en 
el centre i oest de la península ibèrica.

Per tant, la gestió del sotabosc ha de tenir en 
compte la seva composició específica i els 

múltiples objectius de la gestió, inclosa la mico-
silvicultura, conjuminant l’interès del recurs 
micològic a la producció fustera, alhora de la 
necessitat de considerar, per exemple, el risc 
d’erosió o d’incendi.

De fet, la gestió forestal mitjançant l’ús del foc 
a través de cremes prescrites pot al seu torn 
afavorir la productivitat de determinades espè-
cies de bolets d’interès socioeconòmic, com les 
múrgoles (Morchella), que prosperen en zones 
que s’han vist afectades pel pas del foc. Per 
altra banda, espècies típicament micorríziques 
com Boletus edulis, poden veure’s afectades 
negativament pel pas del foc. Per tant, l’ús d’es-
tassades o de cremes prescrites en l’àmbit de 
la micosilvicultura dependrà no sols de l’estat 
de la massa, sinó també dels objectius pel que 
respecta al recurs micològic.

Dispositiu per a la investi-
gació en micosilvicultura a 
Catalunya

Bona part del coneixement científic i tècnic 
sobre micosilvicultura descrit en els epígrafs 
anteriors ha estat possible gràcies a la instal-
lació d’un dispositiu de parcel·les experimentals 
per al seguiment de la diversitat i productivitat 
de fongs en diferents ecosistemes forestals de 
Catalunya. Aquesta xarxa de parcel·les es va 
establir fa més de 25 anys pel Centre de Ciència 
i Tecnologia Forestal de Catalunya i gestionat 
conjuntament amb la Universitat de Lleida. En 
conjunt, aquesta xarxa la formen més d’un cen-
tenar de parcel·les permanents de 100 m² per 
a inventari micològic amb un registre temporal 
que en alguns casos cobreix un període de més 
de 20 anys fins a l’actualitat. Un inventari en el 
qual, setmanalment al llarg del principal perí-
ode de fructificació de bolets (que sol abastar 
des de maig-juny fins a finals de desembre), es 
recol·lecten tots els bolets, es classifiquen i es 
comptabilitzen a nivell d’espècie, es mesura el 
seu pes fresc i sec per a obtenir diferents mètri-
ques de diversitat, abundància i productivitat de 
fongs a escala regional.

Aquest dispositiu de parcel·les d’inventari mico-
lògic cobreix el principal gradient de pisos bio-
climàtics, des d’àrees típicament mediterrànies, 
passant pel pis montà fins al subalpí, així com 
d’ecosistemes forestals de Catalunya, conside-
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rant masses pures i mixtes de Pinus halepensis, 
P. nigra, P. pinaster, P. sylvestris, P. uncinata, 
Quercus ilex, Q. pubescens (Figura 2). Com a 
resultat, fins avui s’han pogut recol·lectar entre 
700 i 800 espècies diferents de bolets, així com 
identificar, mitjançant tècniques de seqüenci-
ació d’ADN i metagenòmica, milers d’espècies 
de fongs sota el sòl, moltes de les quals mai 
arriben a fructificar en forma de bolet.

Tota aquesta informació ha permès i permet 
liderar recerques pioneres sobre els efectes de 
l’estructura i la gestió forestal, sobre la com-
posició de les comunitats de fongs forestals, la 
seva diversitat i productivitat, així com avaluar 
l’impacte del canvi climàtic i global sobre el 
recurs micològic a diferents escales espacials i 
temporals. Tot això fa del dispositiu de recerca 
micològica de Catalunya un dels més impor-
tants a nivell mundial, si no el més significatiu 
per la seva dimensió espacial i temporal.

Figura 2. Dispositiu de parcel·les experimentals i de seguiment de la diversitat 
i productivitat de fongs en ecosistemes forestals a Catalunya.
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Conclusions

La micosilvicultura és la disciplina orientada a 
la integració del recurs micològic en la gestió 
multifuncional dels ecosistemes forestals. El 
coneixement científic existent fins a l’actuali-
tat, bona part d’ell generat des del dispositiu 
experimental situat a Catalunya, permet posar 
llum sobre quines estructures forestals i quines 
alternatives de gestió poden resultar més apro-
piades en funció dels objectius en matèria de 
micosilvicultura.

Tot i així, el món dels bolets i els fongs es 
caracteritza per una elevada diversitat i una 
gran complexitat ecològica. Això provoca que, 
avui dia, les preguntes sobre com gestionar els 
boscos segueixin essent moltes més que les 
certeses. Per aquest motiu, és necessari que la 
recerca sobre micosilvicultura en un context de 
canvi climàtic continuï. Per tant, la informació 
que poden brindar dispositius experimentals i de 
seguiment de fongs, com l’establert a Catalunya, 
resulta de vital importància per a poder continu-
ar oferint respostes a les preguntes sobre com 
hem de gestionar els nostres ecosistemes en un 
context de canvi global i sota el paradigma de 
la bioeconomía.
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Resum _ La disponibilitat de dispositius mòbils, l’augment de dades digitals i la millora de la seva 
accessibilitat, està impulsant un canvi en la tasca de recollida de dades a camp. En aquesta jorna-
da s’exposa el flux de treball a seguir, que va des de la preparació del projecte a l’oficina (amb el 
QGIS), fins a la recollida de dades a camp (amb el QField), fent èmfasi especial en aquesta darrera 
part de la feina. 

La jornada inclou una part teòrica, en què s’explicarà breument la preparació del projecte de camp 
amb QGIS, la càrrega de dades a QField i la configuració del programa pel treball de camp. També 
inclou una part pràctica que consisteix a utilitzar in situ l’eina per permetre comprovar de primera 
mà la utilitat d’aquest programa. L’objectiu és donar a conèixer aquesta nova manera de treballar 
perquè es pugui valorar la potencialitat d’aquesta eina per a la recollida de dades de camp, que no 
només permet una recollida ràpida i eficaç d’informació sobre el terreny, sinó que també redueix 
dràsticament el temps que cal dedicar a traspassar les dades recollides a camp al nostre projecte 
final i que minimitza els errors de la recollida/traspàs de dades.

Introducció

QField és una aplicació gratuïta per a dispositius 
mòbils amb sistema operatiu Android (actual-
ment en desenvolupament per iOS i Windows), 
que permet l’edició a camp d’un projecte GIS 
multicapa realitzat amb el programa de codi 
obert QGIS. És una aplicació de codi obert sota 
llicència GPLv2, desenvolupada per la consulto-
ra suïssa OPENGIS.ch.

Per poder tenir una bona experiència amb QField 
sobre el terreny caldrà prèviament haver disse-
nyat un projecte que cobreixi totes les necessi-
tats que tindrem amb el programa d’escriptori 
QGIS. Un cop tinguem preparat el projecte a l’or-
dinador caldrà traslladar-lo al dispositiu mòbil. 
No és l’objecte d’aquesta jornada la configura-
ció del projecte amb QGIS, perquè pot arribar 
a ser laboriós i caldria dedicar-li temps que no 
tenim a aquesta jornada. 

Amb QField, a més de les capes del propi pro-
jecte editades per la persona usuària, s’hi pot 
visualitzar tota mena de cartografia disponible 
digitalment amb formats vectorial i ràster, o en 
línia mitjançant WMS, però també caldrà haver-
les inclòs prèviament al moment de configurar 
el projecte des de l’oficina.

Potser la utilitat més gran que té aquesta aplica-
ció i que la fa diferent respecte d’altres aplicaci-
ons mòbils de cartografia que no són de projec-
tes multicapa, és la capacitat de poder prendre 
dades a camp més enllà de la digitalització 
de punts, línies i polígons. Atès que les capes 
del projecte tenen associades taules d’atributs, 
això ens permet prendre dades alfanumèriques 
de tants camps com vulguem (descriptius o 
quantitatius) d’aquells elements (punts, línies o 
polígons) que continguin les capes.

Aquesta informació es pot introduir teclejant, 
però també d’una forma molt més segura i 
senzilla com és l’ús de formularis desplegables 
que evitarien la introducció de dades errònies. 
Podrem afegir una casella de verificació, on 
només calgui activar un check, o bé camps que 
s’emplenen automàticament, com la data o l’ho-
ra, i també dades de la geometria dels elements 
digitalitzats. Podrem, per exemple, saber al 
moment la informació sobre la longitud, l’àrea, 
el perímetre o les coordenades geogràfiques, 
però també podrem utilitzar tota mena de fun-
cions matemàtiques i lògiques per obtenir dades 
de càlculs més complexos. 
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Finalment, un altra eina que pot ser de molta 
utilitat, i que també diferencia aquesta aplicació 
d’altres, és la de generar sortides gràfiques 
tipus fitxes, mapes, etc. en format PDF. Això és 
que, prèvia configuració, automàticament generi 
una fitxa tècnica de qualsevol element creat a 
camp.

Configuració bàsica del 
mòbil

Es descarrega l’aplicació QField des del Google 
Play i s’instal·la. Es crea una carpeta a la memò-
ria local del telèfon mòbil o tauleta on s’hi 
desaran tots els projectes QField. No és estric-
tament necessari que sempre estiguin desats 
els projectes en la mateixa carpeta, però és molt 
recomanable per establir un ordre i una mecàni-
ca de treball senzilla.

Configuració bàsica del 
projecte QGIS

La fase d’edició d’un projecte QGIS no és l’objec-
te d’aquesta jornada, però prèviament a l’expor-
tació al dispositiu mòbil, sí que caldrà tenir en 
compte alguns aspectes importants de la con-
figuració del projecte per tal de poder tenir una 
bona experiència amb el QField. En aquest sentit 
cal tenir present que QField permet recollir 
dades però no modificar el projecte de treball 
en sí (no es poden afegir capes, o canviar l’ordre 
en que es mostren). 

– Triar les capes que cal incloure al projecte 
pel mòbil i establir l’ordre idoni de les capes 
de cartografia per aconseguir la visualització 
desitjada.

– Definir quines capes seran consultables i 
quines no. Això és molt important sobretot 
per tenir una visualització neta d’informació 
innecessària en l’experiència a camp amb el 
mòbil. 

 Com: Pestanya Projectes à Propietats à 
Fonts de dades

– Definir quines capes permetran fer cerques i 
quines no. Això és recomanable per optimit-
zar el rendiment de les cerques i el retorn de 
resultats útils. 

 Com: Pestanya Projectes à Propietats à 
Fonts de dades 

– Definir quines capes seran editables i quines 
no. Això és molt important per mantenir la 
integritat de les dades, editant exclusivament 
els camps que tenim previst editar, i res més, 
ja que els dispositius tàctils són propensos a 
la introducció accidental de dades.

 Com: Pestanya Projectes à Propietats à 
Fonts de dades

– Configurar quins camps de les capes vecto-
rials es visualitzaran i com es visualitzaran 
en les consultes fetes amb QField. També és 
molt important per a un bona visualització en 
el mòbil.

 Com: Propietats capa à Attibutes Form à 
Disseny de Formulari

– És recomanable definir els diferents ”TEMES” 
de visualització, entenent per tema, la combi-
nació de capes visibles definides per l’usuari.

 Com: Eina “Gestiona temes de mapa”

– Preparar les fitxes PDF. Per poder obtenir 
una sortida gràfica determinada (fitxa, mapa, 
etc...) cal dissenyar-la prèviament a través de 
l’eina “Nou disseny d’impressió...”.

 Com: Projecte à Nou disseny d’impressió 
(CTRL+P)

Respecte els formats, QField serà capaç de 
llegir tots aquells formats de capes ràsters i 
vectorials que sigui possible llegir amb QGIS. No 
obstant, és preferible utilitzar els formats més 
lleugers de cares a tenir un millor rendiment de 
l’aplicació a camp.

Algunes idees complementàries per a la confi-
guració del projecte:

– La utilització de WMS resta pes al projecte, 
però el fa dependent de la connexió a inter-
net. Caldria tenir en compte la cobertura de 
dades de la zona de treball.

– El format més lleuger per les dades ràster és, 
amb molta diferència, el geopackage (GPkG).

– Les imatges (ràsters) pesen molt, per tant, és 
interessant reduir la seva cobertura a la zona 
de treball, generant així una capa tant petita 
com sigui possible.
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Exportació d’un projecte

Una vegada enllestida la configuració del pro-
jecte a l’ordinador, només caldrà traslladar-lo 
al dispositiu mòbil. Aquesta operació es pot fer 
de diferents maneres, però en tot cas distingim 
dues passes a seguir: preparar la carpeta i 
moure-la al mòbil.

Primer pas: Generar la carpeta del 
projecte QField

Els projectes de QGIS preparats per QField han 
de tenir en compte que, a diferència del QGIS, el 
QField necessita tenir tota la informació en una 
única carpeta. I aquesta és una particularitat 
que, per anar bé, cal tenir en compte des de 
l’inici del projecte.

Així doncs, per generar un projecte per QField, 
el primer que caldrà fer és decidir quin mètode 
d’exportació farem servir. En cas que ens deci-
dim per una exportació manual, dissenyarem 
el projecte de manera que tota la informació 
necessària quedi en una única carpeta. Si ens 
decidim per la sincronització automàtica, això 
no és necessari (però pot ser interessant).

L’operació de preparació per a l’exportació es 
pot fer de diferents maneres:

1. Amb el gestor de fitxers de l’ordinador, crear 
una carpeta pel projecte i afegir-hi tots els 
arxius necessaris per treballar amb el QField. 
Això cal fer-ho abans de començar a preparar 
el projecte amb QGIS.

2. Amb l’eina de QFieldSync disponible al repo-
sitori de QGIS, el qual farà el mateix d’una 
forma automàtica. Demana la ubicació de 
destí de la carpeta i ho empaqueta. 

• Mapa base: permet triar una font cartogrà-
fica del projecte com a capa base ràster.

• Opcions avançades: permet triar l’àmbit 
del projecte a partir d’una capa, l’extensió 
del projecte, o dibuixar-la amb el cursor.

Segon pas: Exportació de la 
carpeta QField al dispositiu mòbil

Aquesta també és una operació que es 
pot fer de diverses maneres:

1. Amb la connexió per cable del mòbil a l’ordi-
nador podrem moure (fent copiar/enganxar, 
o bé arrossegant) la carpeta del projecte a la 
memòria interna del mòbil.

2. Utilitzant el núvol per pujar-hi la carpeta, i 
des del mòbil accedir al núvol per descarre-
gar-se-la a la memòria interna del mòbil.

3. Amb  QFieldCloud: El servei de QField al núvol, 
actualment en fase beta. Permet sincronitzar 
el treball amb QGIS al núvol, i posteriorment 
des de l’aplicació QField obrir el projecte a 
QFieldCloud. 

 Configuració bàsica de 
l’aplicació QField

Settings à General

– Customize search bar: configuració de la 
cerca, cerca per atributs alfanumèrics, per 
coordenades o per bookmarks.

– Maximaized attibute form: el formulari 
només ocuparà mitja pantalla.

– Fixed scale navigation: zoom o no zoom des-
prés del la cerca.

– Use native camera: si no s’activa, utilitza una 
aplicació de càmera pròpia de QField.

– Fast editing mode: no caldrà refrescar dades 
un cop editats els elements.

– Dim screen when idling: s’atenua la pantalla 
després de 20 segons.

– User interface lenguage: permet canviar l’idi-
oma de l’aplicació.

Positioning Settings

– Positioning Device in use: permet escollir un 
GPS diferent del que té integrat el mòbil.
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– Show position information: activa la visua-
lització de les coordenades del sistema de 
referència del projecte a la part baixa de la 
pantalla.

– Activate accuracy indicator: activa la visu-
alització de l’indicador de precisió del GPS 
(visualitza en colors verd, groc i vermell la 
icona de posicionament).

• Bad accuracy below: valor en metres, del 
llindar “precisió dolenta”.

• Excellent accuracy above: valor en metres, 
del llindar “precisió excel·lent”.

• Enable accuracy requirement: activar el 
requeriment de precisió per generar un 
punt.

– Antena height compensation: valor de com-
pensació de la variable z (en metres).

– Skip altitude correction: ometre correccions 
d’altitud addicionals.

Funcionalitats bàsiques de 
QField

Desplegable Principal

Browse mode / Digitize mode: 
Commuta mode navegació / digitalit-
zació.

Settings: Desplega el menú de configu-
ració, de les eines de mesura, d’obertura 

de projectes o la impressió dels PDF associats al 
projecte (si n’hi ha).

QFieldCloud: accés als projectes disponi-
bles al núvol (si es disposa d’aquesta 

opció).

Map Theme: Permet commutar els diferent 
“temes” una visualització configurats al projecte.

Capes: 
- Acció de selecció (prement un cop curt). 
- Acció de desplegable (prement una estona):

Show on map: activar o desactivar la visualitza-
ció la capa.

Show labels: activa o no les etiquetes.

Zoom to layer: fa un zoom per veure tota l’ex-
tensió de la capa.

Reload data: refresca les dades editades.

Show features list: obre el formulari de la taula 
de dades associada.

Setup tracking: inicia la la gravació del track.

Taules d’atributs de la capa

Accedim a les taules de dades associades a les 
capes de dues maneres: des de Show Features 
list (vist més amunt) o bé fent clic sobre el 
mapa. En aquesta taula apareix la llista de tots 
els elements de la capa i es pot consultar tota la 
informació associada. Així mateix, es poden rea-
litzar diferents operacions amb els elements de 
la taula i també l’edició de les característiques 
de l’element si la capa permet l’edició:

Quan seleccionem un element de la taula 
(clicar sobre l’element) obtenim tota la 

informació associada a aquell element, i podem 
desplegar la llista d’operacions possibles.
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Desplegable d’eines

– Toggle feature selection: eina de selecció de 
múltiples elements de la capa.

– Zoom to Feature: fer zoom a l’element selec-
cionat de manera manual.

– Auto-Zoom to Feature: si està seleccionat, el 
programa fa un zoom automàticament a la 
geometria seleccionada.

– Move feature: moure l’element seleccionat.
– Duplicate Feature: duplicar l’element selecci-

onat.
– Delete Feature: suprimir l’element seleccionat.

Edició dels atributs activa la edició de la 
taula d’atributs de l’element i permet 

completar o modificar les dades alfanumèriques 
dels camps de la taula si la capa permet l’edició.

Desar modificacions d’atributs desa can-
vis de la taula d’atributs.

Edició de geometries

En mode digitalització, apareix una nova 
icona a la barra superior de la taula que 

en prémer s’activa l’edició de la geometria  i fa 
zoom a l’element sobre el mapa. 

Desplegable d’eines d’edició:

 
Vertex Tool: permet moure els vèr-
texs, afegir-ne o eliminar-ne per 

modificar la geometria de l’element (per 
punts, línies i polígons).

 
Split Tool: parteix un polígon exis-
tent digitalitzant una línia (per línies 

i polígons).

 
Reshape tool: modifica la forma, 
afegint o traient-ne un tros.

 Fill Ring Tool: retalla un enclavat dins 
d’un polígon existent digitalitzant un 

altre polígon dins seu (només per polígons).

Desplaçament entre nodes de l’ele-
ment.

Finalitza l’edició de geometri-
es: per abandonar aquest 

mode de digitalització cal prémer Stop editing.

Eines en mode de 
digitalització

Una vegada se selecciona el mode de digitalit-
zació, cal seleccionar la capa que es vol editar a 
la llista de capes del projecte i accedir al plànol 
on hi apareixeran noves icones de digitalització 
a la part baixa esquerra:

afegeix nodes de digitalització.

suprimeix nodes de digitalització.

finalitza la digitalització de l’element.

cancel·la la digitalització de l’element en 
curs.

realitza un node amb el GPS del mòbil.

activa l’edició topològica. El programa fa 
validacions sobre les geometries per 
garantir que són correctes.

Casos pràctics

Cas 1: Fer l’afitament d’una finca

Necessitem resseguir els límits d’una finca 
forestal per localitzar les fites sobre el terreny 
i fer un mapa de fites i un catàleg de fitxes de 
cada fita.

– Seleccionar el tema de visualització 
CADASTRE.

– Activar el mode de digitalització  de la 
pantalla inicial de l’app.

– Seleccionar la capa de punts CAMP_punts del 
desplegable inicial.

– Visualitzar el mapa i activar la icona  à 
 (bloqueja el cursor al posicionament 

GPS) i desplaçar-se fins a la localització de la 
primera fita o terme de la finca. Crear un punt 
amb l’eina  Si no haguéssim bloquejat el 
cursor el punt es realitzaria fora del posicio-
nament GPS, on estigui situat el cursor. 
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– S’obrirà un formulari: omplir el formulari amb 
els atributs de l’element creat.

– Finalitzar l’edició dels atributs del punt amb 
.

– Repetir les últimes tres accions almenys en 4 
noves fites del terme de la finca.

Imaginem ara que hem comès alguns errors en 
la presa de dades i cal canviar el codi i la posició 
d’un dels punts que hem pres:

– Canviar el codi d’un dels punts digitalitzats: 
seleccionar capa de punts, expandir el des-
plegable (amb doble clic sobre la capa, o pré-
mer dos segons), seleccionar “Show features 
list”, seleccionar el punt a modificar, prémer 
la icona d’edició d’atributs de l’element , 
modificar el codi al camp “Fita núm.”, finalit-
zar l’edició .

– Modificar de lloc el tercer punt: (sense neces-
sitat d’activar el mode digitalització al menú 
principal) tornar a seleccionar “Show featu-
res list” de la capa de punts, seleccionar el 
punt a modificar, prémer desplegable  i 
la eina “Move feature” (automàticament ens 
dirigeix al mapa amb zoom al punt seleccio-
nat), movem el cursor amb la pantalla, fixem 
la nova posició amb la icona , i acabem 
l’edició de l ‘atribut amb la  de la capçalera 
del formulari.

– Recollides i corregides totes les dades impri-
mirem un PDF des del menú principal de 
l’aplicació:

  à  à “Print to PDF”

Cas 2: Modificació d’un PTGMF per 
afegir noves pistes

A la nostra finca amb PTGMF hem descobert 
una antiga pista de desembosc i, a més, també 
hi volem incorporar una pista nova que no hi 
estava planificada. Seguirem els traçats i gene-
rarem el plànol que cal afegir a l’expedient de 
modificació.

– Seleccionar el tema de visualització PTGMF.

– Caldrà editar la capa CAMP_linies: seleccio-
nar la capa auxiliar de línies i desplegar opci-
ons de capa fent doble clic sobre ella, activar 

la digitalització d’un track: “Setup Tracking” 

.

– Configurar paràmetres de recollida de punts: 
Activate time constraint (indicar en segons 
el temps mínim entre dos vèrtex de la línia) i 
Activate distance constrait (indicar en metres 
la distància mínima entre dos vèrtexs). 

– Prémer Start Tracking.

– Definir els atributs del camí (tipus desembosc 
existent, codi DB99E).

– Situar-se sobre el plànol i seguir la traça del 
camí que volem afegir (cal tenir activat el blo-
queig de cursor al posicionament GPS ).

– Per finalitzar la digitalització del nou camí 
cal tornar a desplegar les opcions de capa i 
seleccionar Stop tracking.

– Repetir els passos anteriors per la pista 
secundària projectada amb codi SC01P.

– Generar mapa de la pista per adjuntar a l’im-
près de sol·licitud: des del menú principal  
à  à “Print to PDF”.

Cas 3: Modificació d’un PTGMF per 
afegir una tallada sanitària

Una pertorbació (nevada, ventada...) ha fet una 
trencadissa d’arbres i cal fer una tallada sanità-
ria no contemplada al PTGMF. Necessitem deli-
mitar la zona i fer un expedient de modificació 
amb el plànol de la zona afectada.

– Seleccionar el tema de visualització 
ORTOFOTO.

– El procés és idèntic al cas 2 però editant la 
capa auxiliar de polígons CAMP_poligons en 
lloc del de línies. 

– Al moment de definir els atributs del polígon 
caldrà complimentar els diferents camps 
específics de la tallada sanitària.
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Cas 4: Modificació d’un PTGMF 
per afegir una rompuda i una 
transformació a pastura

Necessitem incorporar, també per mitjà d’un 
expedient de modificació, una rompuda i una 
transformació a pastura, però aquest cop no 
podem seguir el seu perímetre en persona i ho 
hem de fer digitalitzant.

– Seleccionar el tema de visualització més útil 
(PENDENTS, ORTO, etc).

– Activar el mode de digitalització   
de la pantalla inicial.

– Editar la capa CAMP_poligons: seleccionar la 
capa auxiliar de polígons. 

– Situar-se al plànol i prémer l’eina  per fer 
el primer vèrtex del polígon rompuda. Moure 
la posició del cursor desplaçant el plànol amb 
els dits sobre la pantalla. Cal assegurar-se de 
tenir desbloquejat el cursor del posiciona-
ment GPS , o desactivat .

– Amb la mateixa eina es van afegint tants vèr-
texs com calgui per configurar el polígon. Si 
es vol esborrar els vèrtexs cal utilitzar . Si 
volguéssim cancel·lar l’edició .

– Acabar tocant l’eina  (en aquest moment, 
automàticament s’obre el formulari per defi-
nir tots els camps de la taula de dades).

– Complimentar els camps requerits (Tipus: 
Rompuda, CODI:: RM01, etc.) i finalitzar l’edi-
ció amb .

– Repetim les accions anteriors descrites per 
digitalitzar la transformació a pastura (Tipus: 
Pastura, CODI: TP01, etc.).

Cas 5: Fer un inventari pericial

– Editar la capa de punts CAMP_inv_pericial: 
seleccionar la capa punts del desplegable 
inicial, activar el mode de digitalització. 

– Desplaçar-se fins a la localització del primer 
punt d’inventari. 

– Crear un punt amb l’eina  (automàticament 
se’ns obre un formulari).

– S’obrirà un formulari: omplir el formulari amb 
els camps Fita número i Fotografia.

– Finalitzar l’edició dels atributs del punt amb .

– Repetir la mateixa operació tantes vegades 
com s’hagi dissenyat l’inventari de la finca.

Conclusions

Si bé la digitalització d’elements de punts, línies i 
polígons també es pot fer amb altres aplicacions 
mòbils, QField ofereix la possibilitat addicional 
d’editar i vincular tot tipus de dades (qualitatives 
i numèriques) associades a aquests elements 
digitalitzats. QField és, doncs, una eina molt bona 
per recopilar dades de camp perquè permet:

– Recollir les dades amb formularis de manera 
segura i pràctica, controlant la qualitat de les 
dades introduïdes, ja sigui mitjançant desple-
gables, regles de validació o automatització. 

– Permet reduir el temps de recollida d’aques-
tes dades ja que poden ser prèviament carre-
gades en taules que seran utilitzades com a 
desplegables. 

– Informatitzar les dades una sola vegada per-
què amb les eines d’importació/exportació 
del programa les dades es traspassen fàcil-
ment i correctament entre el dispositiu mòbil 
i l’ordinador.

El que fa diferent a QField és que treballa amb 
projectes QGIS carregats al dispositiu mòbil. 
Això fa que, per treure el màxim partit d’aquesta 
aplicació, calgui una bona preparació prèvia del 
disseny i la configuració del projecte a oficina, 
que prevegi totes les necessitats que puguin 
sorgir durant el treball de camp, i no deixar 
marge a la improvisació o modificació des del 
dispositiu mòbil atès que des de QField no és 
possible la seva modificació.
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